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 جائزة فيليب وفلورنس غرينوود في الطب

 مجال الدراسة: الطب 

كاديمية مرضية ومسجل في السنة الثانية أو الثالثة من برنامج دكتور   الشروط: تُمنح للطالب الذي يتمتع بمكانة أ
 .االختيار على أساس المكانة األكاديمية والحاجة المالية المشار إليها .في الطب

 الممول: منحه الدكتور بول غرينوود تكريما لوالديه ، فيليب وفلورنس غرينوود

 ءات التقديم / الترشيح: عن طريق التقديم إلى كلية الطبإجرا

 االقتباس الجامعي للدكتور والسيدة هازن هانكينسون في الطب )متجدد(

 مجال الدراسة: الطب 

الشروط: تُمنح للطالب المتفوقين في التحصيل الدراسي الذين يدخلون السنة األولى من درجة دكتور في الطب 
كمي  .بكلية الطب وطب األسنان أو ما   3.9االختيار على أساس المكانة األكاديمية )الحد األدنى من المعدل الترا

الحصول   .يعادله( في الدورات التي تم الحصول عليها خالل العامين األكاديميين السابقتين ودرجة تصنيف القبول
كاديمي ة مرضية في درجة دكتوراه في  على تمويل للسنة الثانية والثالثة والرابعة مشروط بالحفاظ على مكانة أ

 .الطب

 الممول: تم منحه من خالل تركة السيدة فيرنا هانكينسون 

 .إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 جائزة هارولد وأوبال هيس في الطب

 مجال الدراسة: الطب 

 .الحاجة المالية والمكانة األكاديمية المرضيةعلى أساس  MD الشروط: تُمنح سنويًا للطالب في أي عام من برنامج

 .ممول من: تم منحه من خالل ملكية هارولد وأوبال هيس 

 مايو لكلية الطب وطب األسنان  15إجراءات التقديم / الترشيح: التقديم بحلول 
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 جائزة توم هسيو التذكارية

 مجال الدراسة: الطب 

كاديمية مرضية يدخل السنة الثانية أو الثالثة في برنامج درجة  الشروط: تُمنح سنويًا للطالب الحاصل على مكانة أ 
سيتم اختيار المستفيدين على أساس المكانة األكاديمية والحاجة المالية والقيادة الواضحة   .دكتوراه في الطب

 .واالهتمام باآلخرين

، الطالب السابق في كلية  ممول من: األصدقاء والعائلة وأعضاء هيئة التدريس والطالب إحياًء لذكرى توم هسيو
 الطب

 مايو لكلية الطب وطب األسنان  15إجراءات التقديم / الترشيح: التقديم بحلول 

 منحة الدكتور دونالد وكريستينا جولي في الطب 

 مجال الدراسة: الطب 

  الشروط: تُمنح سنويًا للطالب المتفوق في التحصيل الدراسي في أي عام من برنامج درجة الدكتوراه في 
 .سيتم اختيار المستلم على أساس المكانة األكاديمية مع إعطاء األفضلية للطالب المقيم في أونتاريو .الطب

 الممول: عائلة الدكتور دونالد جولي

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 جائزة الدكتورة سوزان راجي كويلبيالي التذكارية في طب األسرة

 الدراسة: طب األسرة  مجال

كاديمي متفوق مسجل في برنامج  MD الشروط: تُمنح سنويًا لطالب جامعي أو طالب يدعو إلى الدعوة مع إنجاز أ

سيتم اختيار المستلم على أساس المكانة األكاديمية في الدورات التدريبية المتعلقة بطب األسرة   .في جامعة ألبرتا
 .ال طب األسرةواالهتمام بمزيد من الدراسة في مج

الممول: وهبته عائلة وأصدقاء وزمالء الراحلة الدكتورة سوزان راجي كويلبيالي لتخليد ذكراها وتكريم تفانيها  
كانت الدكتورة كويلبيالي ، خريجة جامعة ألبرتا ، ممارًسا لطب األسرة وقت  .والتزامها بمهنة الطب ورعاية المرضى

 .وفاتها المفاجئة والمفاجئة
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 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 جائزة روبنسون كويلبيالي في الطب

 مجال الدراسة: الطب 

االختيار   .الشروط: تُمنح للطالب ذوي المكانة األكاديمية المرضية المسجلين في أي عام من درجة دكتوراه في الطب
األفضلية للطالب الذين يدخلون السنة الثالثة  .خصي لخدمة المجتمععلى أساس المكانة األكاديمية وااللتزام الش 

 .أو الرابعة من الدراسة

 الممول: وهبه هيلين كويلبيالي وعائلة 

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 جائزة الدكتورة أندريا كوكوتيلو التذكارية للسفر في الطب 

 مجال الدراسة: الطب 

كاديمية مرضية ومسجل في السنة الثالثة أو الرابعة من دكتوراه في الطبال االختيار  .شروط: تُمنح لطالب بمكانة أ
 .على أساس المكانة األكاديمية والمشاركة في كلية السفر االختيارية الدولية المعتمدة

 الممول: يتم تمويله سنويًا من قبل عائلة وأصدقاء الدكتورة أندريا كوكوتيلو

 إجراءات التقديم / الترشيح: عن طريق التقديم إلى كلية الطب وطب األسنان

 وسام دوغالس ليتش في طب األطفال 

 مجال الدراسة: طب األطفال 

 .الشروط: تُمنح سنويًا لطالب الدعوة في كلية الطب وطب األسنان لتقديره المتميز في طب األطفال

 ممول من: جمعية ألبرتا لطب األطفال 

 التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان إجراءات

 منحة الدكتور باتريك ونانسي ليونج في الطب 
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 مجال الدراسة: الطب 

الشروط: تُمنح للطالب المتفوقين في التحصيل الدراسي الذين يدخلون السنة األولى من درجة دكتوراه في  
يتم إعطاء األفضلية للطالب الذين يظهرون   .دة الواضحةاالختيار على أساس المكانة األكاديمية والقيا .الطب

 .مشاركتهم والتزامهم باألنشطة داخل المجتمع اآلسيوي 

 الممول: منحه الدكتور باتريك ليونج 

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 في الطب Louie جائزة عائلة

 مجال الدراسة: الطب 

االختيار على   .الب ذوي المكانة األكاديمية المرضية الذين يدعون بدرجة دكتوراه في الطبالشروط: تُمنح للط
أساس المهارات السريرية المتميزة في مجال الدراسة المختار ، وأظهر التميز في التواصل مع المرضى وعائالتهم ،  

فضلية لطالب الجامعة من الجيل األول  تُمنح األ .والمكانة األكاديمية في طب األسرة أو الجراحة أو الطب الباطني
 .الذين هاجر آباؤهم إلى كندا أو الذين كانوا هم أنفسهم مهاجرين

 Abe Louie و  Gar Shek تكريماً لـ Louie الممول: منحه أفراد من عائلة

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 منحة دانيال لوبين التذكارية 

 لدراسة: الطب النفسي أو علم األعصاب أو المجاالت المرتبطة بهمجال ا 

كاديمي متفوق في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من   الشروط: تُمنح سنويًا للطالب الحاصل على إنجاز أ
سيتم   .الدراسات في برنامج درجة دكتور في الطب المتخصص في الطب النفسي أو علم األعصاب أو مجال مرتبط

اختيار المستلم على أساس المكانة األكاديمية والقيادة الواضحة والتي ستشمل اإلنسانية والتواضع الذي يظهر  
 .خالل الدورات السريرية

 الممول: وهبته األسرة وزمالء الدراسة واألصدقاء تخليداً لذكرى الدكتور دانيال لوبين

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان
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 جائزة اثيل مارليس للتميز في التواصل مع المرضى

 مجال الدراسة: الطب 

االختيار على أساس   .دراسات العليا في الطب الباطنيالشروط: يُمنح لطبيب مقيم في أي عام من برنامج طبي لل 
 .المكانة األكاديمية والتميز الواضح في التواصل مع المريض

 Errol Marliss الممول: يتم تمويله سنويًا من قبل

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 جائزة هيو ومابيل مكافي التذكارية 

 : الكيمياء الحيويةمجال الدراسة

الشروط: تقدم سنويًا للطالب أو الطالب المتميزين في الكيمياء الحيوية في السنة األولى من الطب ، بشرط أن 
 .يجوز تقسيم الجائزة حسب تقدير الكلية .يكون سجل الطالب مرضًيا بخالف ذلك

 .، من أوتاوا ، تخليداً لذكرى والديها LB Pett ممول من: السيدة

 ءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنانإجرا

 جائزة القبول في الطب 

 مجال الدراسة: الطب 

الشروط: تُمنح للطالب ذوي المكانة األكاديمية المرضية الذين يدخلون السنة األولى من درجة دكتوراه في 
 .انة األكاديميةاالختيار على أساس الطالب الذين يواجهون حواجز مالية ، والمك .الطب

 ممول من: كلية الطب وطب األسنان 

 إجراءات التقديم / الترشيح: عن طريق التقديم إلى كلية الطب وطب األسنان

 1949منحة الطب عام 

 مجال الدراسة: الطب 
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الشروط: تُمنح للطالب المتفوق في التحصيل الدراسي الذي يدخل أي سنة دراسية للحصول على دكتوراه في  
 .ختيار على أساس المكانة األكاديميةاال .الطب

 1949ممول من: زمالء فصل الطب عام 

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب

 منحة 1957دفعة الطب 

 قسم الطب  -مجال الدراسة: كلية الطب وطب األسنان 

لحصول على دكتوراه في  الشروط: تُمنح للطالب المتفوق في التحصيل الدراسي الذي يدخل أي سنة دراسية ل
 .االختيار على أساس المكانة األكاديمية والحاجة المالية .الطب

 من الطب 1957ممول من: زمالء دفعة 

 إجراءات التقديم / الترشيح: عن طريق التقديم إلى كلية الطب

 1964منحة الطب عام 

 مجال الدراسة: قسم الطب

الشروط: تُمنح للطالب المتفوق في التحصيل الدراسي الذي يدخل أي سنة دراسية للحصول على دكتوراه في  
 .االختيار على أساس المكانة األكاديمية .الطب

 1964ممول من: زمالء فصل الطب عام 

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب

 1965جائزة الطب عام 

 مجال الدراسة: الطب 

االختيار على   .الشروط: تُمنح للطالب ذوي المكانة األكاديمية المرضية المسجلين في أي عام لدكتوراه في الطب
 .األفضلية للطالب الذين انتقلوا من منطقة ريفية لاللتحاق بمرحلة ما بعد الثانوية .أساس المكانة األكاديمية
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 ايلز والدكتورة صوفي أندرياشوكبقيادة الدكتور تيرينس م 1965ممول من: فئة الطب عام 

 إجراءات التقديم / الترشيح: من خالل تقديم طلب إلى قسم الطب

 1974دفعة الطب عام 

 مجال الدراسة: قسم الطب

الشروط: تُمنح للطالب المتفوق في التحصيل الدراسي الذي يدخل أي سنة دراسية للحصول على دكتوراه في  
 .األكاديميةاالختيار على أساس المكانة  .الطب

 1974ممول من: زمالء فصل الطب عام 

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب

 1984منحة الطب عام 

 مجال الدراسة: الطب 

الشروط: تُمنح للطالب المتفوق في التحصيل الدراسي الذي يدخل أي سنة دراسية للحصول على دكتوراه في  
 .األكاديميةاالختيار على أساس المكانة  .الطب

 1984الممول: زمالء فصل الطب عام 

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 جائزة التوعية بالصحة النفسية والعافية  1992فئة الطب عام 

 مجال الدراسة: الطب 

أو الثانية من درجة دكتوراه الشروط: تُمنح للطالب ذوي المكانة األكاديمية المرضية والمسجلين في السنة األولى 
االختيار على أساس المكانة األكاديمية وااللتزام الواضح والمشاركة في دعم أنشطة الصحة العقلية  .في الطب

 .والعافية لطالب جامعة ألبرتا ، وإثبات التوازن الجيد بين العمل والحياة ، واإليثار ، وأنشطة الرعاية الذاتية

 1992لطب عام الممول: حاصل على دفعة ا
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 إجراءات التقديم / الترشيح: عن طريق التقديم إلى كلية الطب وطب األسنان

 وسام ميوبورن التذكاري في الجراحة 

 مجال الدراسة: الجراحة 

 .الشروط: تقدم سنويا للطالب الداعي على أساس الجدارة المتميزة في الجراحة

 ممول من: قسم الجراحة 

 بالترشيح لكلية الطب وطب األسنانإجراءات التقديم / الترشيح: 

 ميدالية موشير الذهبية التذكارية

 مجال الدراسة: الطب 

الشروط: تمنح للطالب الداعي للطب في كل أربع سنوات ، على أساس الجدارة المتميزة في جميع الدراسات في  
 كلية الطب وطب األسنان

 MBممول من: جمعية المتطوعين الطبيين في الخارج في إدمونتون تخليداً لذكرى المقدم الراحل سمو موشيه ، 

 ية الطب وطب األسنانإجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كل

 جائزة الدكتور أنتوني رونالد أوكلي في علم التشريح 

 مجال الدراسة: علم التشريح 

 .الشروط: تُمنح سنويًا على أساس التحصيل الدراسي المتفوق عند االنتهاء من السنة الثانية في علم التشريح

 .الممول: منحه أصدقاء وأسرة الراحل الدكتور أنطوني رونالد أوكلي 

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 وسام جون جيمس أوير ومنحة دراسية في علم األمراض 

 مجال الدراسة: علم األمراض 
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إذا لم يكن هناك مرشح  .الشروط: تُمنح سنويًا للطالب الداعي إلنجازه األكاديمي المتفوق في علم األمراض
 .ةمناسب فلن يتم منح أي جائز 

 .ممول من: خريجو الطب وأصدقاء وزمالء المرحوم الدكتور أوير ، من خالل جمعية الخريجين

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 منحة الدكتور كين بابروسكي التذكارية في الطب

 مجال الدراسة: الطب 

لذي يدخل السنة األولى من برنامج درجة البكالوريوس في الشروط: تُمنح للطالب المتفوق في التحصيل الدراسي ا
 .األفضلية للطالب ذوي االحتياجات المالية المحددة .االختيار على أساس المكانة األكاديمية .الطب

( والمدرس  56الممول: ُمنحت من قبل السيدة لويز بابروسكي تخليداً لذكرى الدكتور كين بابروسكي )دفعة 
 .1972-1966عة ألبرتا من اإلكلينيكي في جام

 إجراءات التقديم / الترشيح: عن طريق التقديم إلى كلية الطب وطب األسنان

 في أمراض القلب Adella Patrige Memorial جائزة

 مجال الدراسة: أمراض القلب

كاديمية مرضية في مجال  أمراض  الشروط: تُمنح سنويًا لطالب السنة األولى بكلية الطب الذي يتمتع بمكانة أ
ستعطى األفضلية لطالب من  .سيتم اختيار المستلم على أساس الجدارة المتميزة في مجال أمراض القلب .القلب

 .Augustana أو خريج كلية جامعة Camrose منطقة

 الممول: وهبته عائلة وأصدقاء السيدة الراحلة أديال باتريج من كامروز 

 الطب وطب األسنانإجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية 

 منحة هاري بيرس في الطب

 مجال الدراسة: الطب 

https://studyshoot.com/grants/17970/


 منحة جامعة ألبرتا للطب في كندا 
 

https://studyshoot.com/grants/17970/ 

 

 

الشروط: تُمنح للطالب المتفوق في التحصيل الدراسي الملتحق بالسنة الثالثة من برنامج البكالوريوس في قسم 
 .االختيار على أساس التحصيل األكاديمي مع إعطاء األفضلية للطالب الذي لديه حاجة مالية مثبتة .الطب

 Warren H Pearse  ،MD و Mary P Ray :مويل منبت

 إجراءات التقديم / الترشيح: عن طريق التقديم إلى كلية الطب وطب األسنان

 جائزة رابطة طالب الصيدلة للطلبة الجامعيين 

 مجال الدراسة: علم األدوية

كاديمي في مقرر جامعي في علم الصيدلة التجريبي ستعطى   .الشروط: تُمنح للطالب الحاصل على أعلى إنجاز أ
 .اإلجراءات التجريبية في علم األدوية - 337األفضلية للطالب المسجلين في الصيدلة 

 الممول: ممول من المانحين لجائزة رابطة طالب الصيدلة الجامعية 

 شيح: بترشيح من قسم الصيدلة ، كلية الطب وطب األسنانإجراءات التقديم / التر 

 جائزة الرابطة المهنية لألطباء المقيمين في ألبرتا

 مجال الدراسة: قسم الطب

كاديمية مرضية في كلية الطب وطب األسنان االختيار على أساس الحاجة   .الشروط: تُمنح لطالب يدعو إلى مرتبة أ
كمل برنامج المطابقة .كاديميةالمالية المشار إليها والمكانة األ وأن يدخل   CaRMS يجب أن يكون الطالب قد أ

تهدف األموال إلى دعم األنشطة التعليمية بما في ذلك المؤتمرات والدورات والندوات   .موقع إقامة داخل ألبرتا
 .ورسوم التسجيل في الندوات والسفر ونفقات اإلقامة والمعيشة والكتب والمجالت والبرامج 

 (PARA) يل: ممول من الجمعية المهنية لألطباء المقيمين في ألبرتابتمو 

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 منحة جون بروسكي التذكارية

 مجال الدراسة: طب وجراحة العيون 
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كاديمي  متفوق إلجراء دراسات  الشروط: تُمنح سنويًا لطالب جامعي أو خريج أو طالب دراسات عليا مع إنجاز أ
سيتم اختيار المستفيدين على أساس المكانة األكاديمية واالهتمام الخاص واالستعداد   .بحثية في طب العيون

ستعطى األفضلية للطالب الراغبين في دراسة التنكسات  .واإلمكانية لمزيد من الدراسة في مجال طب العيون
 .البقعية والشبكية ذات الصلة

 .جهولممول من: منح م 

الموعد النهائي هو األول من  .إجراءات التقديم / الترشيح: استمارات التقديم متاحة من رئيس قسم طب العيون
 .أبريل من كل عام

 جائزة الدكتور آالن كواتس رانكين

 مجال الدراسة: الطب 

كاديمية ُمرضية ومسجل في أي عام بدرجة دكتور االختيار  .اه في الطبالشروط: تُمنح للطالب الذي يتمتع بمكانة أ
 .على أساس المكانة األكاديمية والحاجة المالية المشار إليها

 الممول: منحه المرحوم العميد رانكين 

 إجراءات التقديم / الترشيح: عن طريق التقديم إلى كلية الطب وطب األسنان

 هولسورث ، منحة روزماري في الطب 

 مجال الدراسة: الطب 

متفوقين في التحصيل الدراسي المسجلين في أي سنة على درجة دكتوراه في الشروط: تُمنح للطالب ال
يتم إعطاء األفضلية للطالب ذوي القيادة الواضحة والمساهمات في  .االختيار على أساس المكانة األكاديمية .الطب

 .المجتمعات المحرومة و / أو االبتكار

 الممول: تم منحه من قبل ملكية روزماري هولسوورث 

 ءات التقديم / الترشيح: بترشيح من مكتب التعليم الطبي الجامعي إجرا

 جائزة جون دبليو سكوت أونور 
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 مجال الدراسة: الطب 

كاديمية ُمرضية يكمل السنة األخيرة من برنامج  الشروط: تُمنح سنويًا لطالب الطب الذي يتمتع بمكانة أ

MD. لدراسية والقيادة والشخصية ، والتي يتم عرضها سيتم اختيار المستلم على أساس الصفات المثبتة للمنح ا
سيتم  .على مدار السنوات األربع لبرنامج الدرجة ، والتي قد يُتوقع أن تؤدي إلى مكانة متميزة في مهنة الطب

يجوز منح الجائزة ألكثر من  .اختيار المستلم من قبل لجنة يمثل فيها أعضاء هيئة التدريس والطالب والخريجين
 .في أي عام واحد وقد يتم حجبها في حالة عدم توفر مرشح مستحق بما فيه الكفايةطالب واحد 

 ممول من: جمعية الخريجين الطبيين بجامعة ألبرتا 

 إجراءات التقديم / الترشيح: عن طريق التقديم إلى كلية الطب وطب األسنان

 جائزة الدكتور آر إف شانير في علم التشريح 

 مجال الدراسة: علم التشريح 

 .، لجدارة متميزة في دراسة علم التشريح MD الشروط: تُمنح سنويًا للطالب الذي أنهى السنة الثانية من برنامج

 ممول من: جمعية الخريجين الطبية 

 نانإجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األس

 التذكارية في الطب Shragge جائزة

 مجال الدراسة: الطب 

الشروط: تُمنح سنويًا لطالب الطب الذين يخططون للقيام بفترة اختيارية في مستشفى ريفي أو مكان 
 .تهدف الجائزة إلى تحمل جزء من النفقات التي ينطوي عليها مثل هذا االختيار االختياري .ممارسة

 الدكتور بيني شراغي من إدمونتون ، ألبرتا الممول: عائلة الراحل 

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 جائزة الدكتور أنيل سينغ في الطب
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 مجال الدراسة: الطب 

كاديمية مرضية ويلتحق في أي عام بدكتوراه في الطب في كلية الطب   الشروط: تُمنح للطالب الذي يتمتع بمكانة أ
 .االختيار على أساس التميز الواضح في الطب والمكانة األكاديمية ألسنانوطب ا

 الممول: سنويا بتمويل من الدكتور أنيل سينغ

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 Spaner Family Memorial جائزة

 مجال الدراسة: كلية الطب وطب األسنان 

كاديمية مرضية يدخل السنة الثانية أو الثالثة للحصول على دكتوراه   الشروط: تُمنح لطالب جامعي يتمتع بمكانة أ
األفضلية للطالب الذين يكون  .االختيار على أساس المكانة األكاديمية .في الطب في كلية الطب وطب األسنان

 رهم( مدرسين في المدرسة والدهم )أولياء أمو

 الممول: شيلي جين سبانر

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 جائزة دارسي تيلفيذرز التذكارية في الطب

 مجال الدراسة: الطب 

  2، الجزء  1982ور ، الشروط: تُمنح للطالب من أبناء األمة األولى أو اإلنويت أو المالئيين في كندا وفًقا لقانون الدست
تعتمد الجائزة على األداء العام بما في ذلك التحصيل  .MD ( الذين يدخلون أو يلتحقون ببرنامج2) 35، القسم 

في ذكرى دارسي ، يمكن النظر   .األكاديمي والمشاركة في مجتمع السكان األصليين والصفات الشخصية والقيادية
كمل سنة واحدة على األقل في كلية   بشكل عام ، تُمنح .في القدرة الرياضية جائزة واحدة على األقل للطالب الذي أ

 .الطب وطب األسنان

ُقتل بشكل   Kainai Nation ممول من: كلية الطب وأسرة وأصدقاء دارسي تيلفيذرز ، طالب طب شاب من
ندي أصلي من كلية كان من الممكن أن يكون أول خريج ك .مأساوي في حادث سيارة في السنة الثالثة من دراسته

 .الطب
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 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنان

 جائزة دليل ادمونتون في الطب 

 مجال الدراسة: الطب 

الشروط: تُمنح للطالب ذوي المكانة األكاديمية المرضية والمسجلين في السنة الثالثة أو الرابعة من درجة دكتوراه  
 .أساس المكانة األكاديمية والحاجة المالية المشار إليها االختيار على  .في الطب

 ممول من: دليل إدمونتون 

 إجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من مكتب التعليم الطبي الجامعي 

 منحة الدكتور تيس ترومان في الطب 

 مجال الدراسة: الطب 

الشروط: تُمنح للطالبات ذوات التحصيل الدراسي المتفوق والمسجالت في السنة األولى أو الثانية أو الثالثة من  
 .االختيار على أساس المكانة األكاديمية .درجة دكتوراه في الطب

 الممول: منحه تركة الدكتور تيس ترومان 

 انإجراءات التقديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسن

 جائزة توم ويجمان للخريجين

 مجال الدراسة: علم المناعة

الشروط: تُمنح في السنوات الزوجية للطالب المسجل بدوام كامل في برنامج درجة الدراسات العليا الذي تكون 
من سيعتمد االختيار على السجل األكاديمي ، والمخاطرة في كل  .اهتماماته البحثية في اآلليات المناعية األساسية

ستعطى األفضلية للطالب المهتمين بعلم المناعة اإلنجابية   .المشروع والمسار الوظيفي ، ومجال االهتمام البحثي
 .أو المشاريع ذات النطاق الدولي 

 .الممول: منحه األصدقاء والزمالء والعائلة تخليداً لذكرى توم ويجمان
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تقديم خطاب طلب ، وسيرة ذاتية ، ورسالتين   إجراءات التقديم / الترشيح: يجب على المتقدمين المؤهلين
توصية )يجب أن يكون أحدهما من مشرف البحث( ، ونسخة حالية ، وسيرة ذاتية مختصرة إلى الرئيس ، وعلم  

 .مركز كاتز ، جامعة ألبرتا بحلول األول من أغسطس  020-6األحياء الدقيقة الطبية والمناعة ، 

 األمراض والجراحة جائزة الدكتور موريس وينلوس في علم 

 مجال الدراسة: الطب 

الشروط: تُمنح سنويًا لطالب الطب الداعي إلنجازه المتميز في علم األمراض والجراحة ، شريطة أن يكون سجل 
 .الطالب مرضًيا بخالف ذلك

 ممول من: السيدة موريس وينلوس وبناتها في ذكرى الراحل الدكتور موريس وينلوس من إدمونتون

 قديم / الترشيح: بترشيح من كلية الطب وطب األسنانإجراءات الت

 جائزة الدكتور جي دبليو يونغ التذكارية

 مجال الدراسة: الطب 

 .الشروط: تقدم للطالب الملتحق بالسنة األولى في الطب على أساس المكانة األكاديمية

 .الممول: وهبت بإرادة الراحلة السيدة يونغ تخليداً لذكرى زوجها

 قديم / الترشيح: سيتم االختيار من بين طالب السنة األولى في الطب إجراءات الت
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