
 اآلن مفتوح (Finger Family Foundation Scholarships)منح الدراسية لمؤسسة لل التقديم

 على منحة دراسية كاملة في التعليم المهني والتقني للحصول (فبرايرشباط ) 28 ايةلغ تقديم الطلبات

لطالب الذين يفكرون في الحصول على وظيفة في مجال البناء أو النقل أو التجميل أو التمريض أو التكنولوجيا ا يستطيع

عن  والوطنيةبيانات الصناعة المحلية تكشف و. غيرهاالصناعية الحصول على منحة دراسية كاملة في أحد هذه المجاالت أو

 لدخل. في ا إمكانات كبيرةوبالنمو  سريعةفي وظائف والحاجة إلى موظفين ذوي مهارات عالية 

 منحة دراسية كاملة لخريجي 2012منذ عام و (Marvy Finger Family Foundation Scholarship)مؤسسة تقدم 

ذات  ات في مجال المهنبرنامج الشهادالدراسة في أو عامينالتي مدتها ةيالدراس مصاريفالغطي ت (HISD)المنطقة التعليمية 

 أيضاً.  وغيرهابل الكتب والرسوم  فحسب الرسوم الدراسيةالطلب العالي. ال تشمل هذه المنحة الدراسية 

للحصول على شهادة مهنية أو برنامج شهادة أو شهادة في الهندسة  منحة دراسية كاملة 80 يقاربما  (Fingerتقدم مؤسسة )

 وتكنولوجيا المعلومات  والقانون والسالمة العامة والخدمات اإلنسانية والضيافة والسياحةوالعلوم الصحية  المعمارية والبناء

 مع تجد والنقل البحري ) واللحام  الصيدلة وتقنياتوالسباكة  والخدمات اللوجستية. تشمل هذه المجاالت التكييف وتوزيع النقل

 .كاملة( قائمة  هاإلستمار

األنشطة التي  ى( وعل GPA 2.0أدنى ) حددرجاتال وعلىي برنامج مهني وتقنفي الطالب  رغبةتعتمد المنح الدراسية على 

 .حتياجات الماليةإلاو يها في المدرسةف شارك

 :يجب على الطالب المنحة وللحصول على

 . 2020في منطقة هيوستن لخريف  ةمعتمدشهادة  برنامج لمدة عامين أوكلية  على شهادةالتسجيل  •

ذلك جميع األدوات  ويتضمنستثناء النقل والغذاء والسكن( إتعليمية )بال يفالمصارألغراض م هذه المنحة استخدإ •

 .الكليةيحتاجها في عدات التي والم

 القبول.  تاريخ من عامين الكلية أو البرنامج المعتمد في غضونإكمال  •

 آخر موعد للتقديم هو يوم الجمعةأن و للحصول على إستمارة الطلبات هنا (Career Readiness)زيارة موقع  يرجى

 .2020 (فبرايرشباط ) 28 المصادف

 إلى: الكامل المنحةملف أرسل 

Marvy Finger Family Foundation 

ATTN: Cruz Casiano 

99 Detering Suite 155 

Houston, TX 77007 

 .2020 (فبرايرشباط )  28 فالمصاد الجمعةليوم يد البر ختوماً بختميكون طلبلك ميجب أن 

 األميلأو بواسطة  7044-867-713( غلى رقم الهاتف Cruz Casianoيرجى اإلتصال ب) لإلستفسار

scholarship@fingercompanies.com  
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