فوز ستة طالب من المنطقة التعليمية ( )HISDبمنح األستحقاق الوطني
للدراسة الجامعية
تم اإلعالن هذا األسبوع عن فوز ستة طالب من المنطقة التعليمية للمدارس في هيوستن( )HISDومن اربع مدارس  ،حيث
حصل الفائزين على المنح اإلستحقاق الوطني الدراسية الممولة من الكليات والجامعات األمريكية .الطالب من مدارس:
Bellaire, Carnegie Vanguard, DeBakey, and Lee high school
وتلقوا منح اإلستحقاق الوطني الممولة من:
University of Houston, University of Oklahoma, University Texas at Dallas, Texas Tech
University, Vanderbilt University
المنح الدراسية تقدم مابين  0555 -055دوالر سنويا ولمدة تصل الى اربع سنوات من الدراسة الجامعية .وهناك العديد من
مؤسسات مابعد التعليم الثانوي قد قدمت منح دراسية إضافية للطالب المعرفين بمجتهدي األستحقاق الوطني.
"لقد أبلى طالبنا بالء حسنا في تقديم أفضل أداء في والية تكساس ،وعلى المستوى الوطني والعالم" قال Ken Huewitt
المشرف العام المؤقت " نتمنا لهم كل التوفيق وهم يواصلون تعليمهم في الجامعات"
يكافئ برنامج منح اإلستحقاق الوطني أكاديميا بدراسة جامعية مجانية  ،الطالب الموهوبين من المدارس الثانوية في الواليات
المتحدة واللذين يحصلون على درجات جيدة في ).Preliminary SAT (PSAT

تقدم المنح الدراسية لقوائم اإلستحقاق

الوطني النهائية الذين لديهم مجموعة من اإلنجازات والمهارات واإلمكانيات للنجاح في الكلية.
في هذا العام  ،تم إكتتاب  481مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للمنح الدراسية من خالل برنامج المنح الدراسية الوطني.
يشكل الفائزين بالمنح للدراسة الجامعية من بين  7055طالب ثانوية يستلمون  33مليون من منح األستحقاق الوطني لهذا العام.
ومن المتوقع أن يتم األعالن عن الفائزين بالمنح الدراسية اإلضافية للدراسة الجامعية في تموز /يوليو.
وفي وقت سابق من فصل الربيع هذا ،أعلنت شركة األستحقاق الوطني للمنح الدراسية أسماء الفائزين في جوائز المنح الدراسية
لإلستحاق الوطني المشتركة ومنح اإلستحقاق الوطني .لقد فاز طالبا من المنطقة التعليمية( )HISDبمنحة دراسية من الشركات،
بينما تم منح أكثر من  41طالبا جائزة  0055دوالرا من منح اإلستحقاق الوطني.
الفائزين بمنح الدرسة الجامعية من المنطقة التعليمية ) HISD5هم:
Bellaire High School
•Elijah M. Defferari, University of Oklahoma
•Chijindu M. Iheanacho, University of Texas at Dallas
Carnegie Vanguard High School
•Jonah R. Levine, Vanderbilt University
DeBakey High School for Health Professions
•Nishaa Iqbal, University of Houston
•Sachindra N. Sanam Venkata, Vanderbilt University

Lee High School
•Oscar Wu, Texas Tech University

