
 U.S. News & World)ضمن أفضل المدارس الثانوية في (HISD)مدارس المنطقة التعليميةتصنيف 

Report)  

 

 سالمدارو (STEMالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)قوائم في  مدارسال أفضلمن بين مدرسة  44ختيار أتم 

  .مدارس الجذب الجيّد و الخاصة

 (HISD)للمدارس في هيوستن  هقلمدرسة من مدارس المنطقة التعليمية المست U.S. News & World Report 44درجت أ

 .  2019لعام  ألفضل المدارس الثانوية صنيفهافي ت في البالد مدرسة 100أفضل  بين من واربعة

  :كما يلي فضل المدارس الثانوية العامة ألقائمة الالمرتبة بالقرب من أعلى  مدارس المنطقة التعليمية

• , raProfessions Health for School High DeBakey على على  17ورقم  مستوى تكساسعلى 3# رقم

   المستوى البالد 

• School High Vanguard Carnegie   على مستوى البالد. 24على مستوى تكساس و  4رقم 

• School High Academy Eastwood  على مستوى البالد. 97على مستوى تكساس و  9رقم 

• School High egeColl Early Challenge  على مستوى البالد. 102على مستوى تكساس و 10رقم 

حتلت أنحن جميعًا فخورون جدًا بمدارسنا التي " (HISD)( المشرفة المؤقتة على المنطقة التعليميةGrenita Lathan) قالت  

المزيد من  ل علىللحصو التعليميةفي المنطقة يوميا  نحن نعمل بجد "  المرتبة األولى في قوائم الواليات والقوائم الوطنية" 

 "المقبل الدراسي العام في رفيعة المستوىالالمواقع 

بغض النظر  -التي تخدم جميع الطالب  ةالمتميزالمدارس الثانوية  The U.S. News & World Reportتحدد تصنيفات 

 وكذلك درجة إعداد الطالب واليةتقييمات النتائج يتم تحديد القائمة من خالل النظر في وقتصادي. إلجتماعي واإلعن وضعهم ا

 .. وأدرجت أيضا معدالت التخرج كعامل في التصنيف العالميفي كل مدرسة للكلية

 .كل مدرسة من المدارس المدرجة في قوائم هذا العام سبق أن تم تسميتها عدة مرات

"يشرفنا مرة أخرى أن  (DeBakey High School for Health Profession)مديرة مدرسة  (Agnes Perry)وقالت

 يهاوسنستمر في الحفاظ على نحن فخورون بمعاييرنا العاليةو "(U.S. News & World Report)نحظى بتقدير من قبل 

 ."وتنفيذ برنامج أكاديمي ممتاز



  (magnet schoolsد)الجذب الجيّ التي تضم أفضل مدارس انشريات أيًضا في قائمة ال (DeBakey) ة مدرسةتم تسمي

 .في البالدSTEM مدارسشر ضمن ع ديةاالمرتبة الح حتلتإكما  في البالد عاشرةالحتلت المرتبة وإ

حيث تأتي في المرتبة   الجذب الجيّدأيًضا بالقرب من قمة أفضل قائمة مدارس  (Carnegie Vanguard)مدرسةيتم تصنيف 

 .على المستوى الوطني 12

"لم نتمكن من لكوننا مدرجين في القوائم مرة أخرى"  بالسعادةنشعر (  "Carnegie)سة مدرمدير (Ramon Moss)وقال   

 ".من قبل المعلمين والموظفين والطالب وأولياء األمور المستمر العمل الجاد والتفاني لوال الحصول على مثل هذه الجوائز

 وإنمال المدارس الثانوية العامة فحسب فضأفي المرتبة األولى على قائمة  (Eastwood Academyمدرسة)لم يتم تصنيف 

 على المستوى الوطني 23أيًضا ، حيث حصلت على المرتبة رقم  (charter schoolsالخاصة) في قائمة أفضل المدارس

ونحن نشكر مجتمعنا بأكمله على  عجاب إلإنه أمر مثير ل" (Eastwood Academy( مديرة مدرسة )Brandi Lira)وقالت  

من قدرة طالبنا على المنافسة والتركيز واالستعداد األكاديمي لتحقيق نتائج . "نعمل جميعًا بجد للتأكد كسب هذا التمييز"

 ."ممتازة

 يف حيث تأتي دالجذب الجيّ  مدارسوالخاصة فضل المدارس أأيًضا مكانة عالية في  (Challenge Earlyت مدرسة )إحتل

 .على التوالي28و 24المرتبة 

ولكن هذا النوع  م تمثيلهم عادة في دورات تحديد المستوى المتقدم لدينا طالب ال يت"مديرة  المدرسة  (Tonya Miller) قالتو

الطالب  ونشكر أولياء أمور إلدراجنا مرة أخرى  News & World Report"نشكر من الدقة أمر حاسم للنجاح الجماعي" ، 

ه في المنطقة التعليمية ألمدرج للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. مبروك لجميع مدارسدفعة إضافية  الطالبعلى السماح لنا بمنح 

 " .القوائم

  .هنا إضغطفضل المدارس الثانوية العامة في البالد ألكاملة القائمة الللحصول على 

https://www.usnews.com/education/best-high-schools

