
ها لتحقيق( AP) للوضع المتقدم  الكلية مجلسلشرف ال ( ضمن قائمةHISDتسمية المنطقة التعليمية )

 النجاح والوصول الى الطالب

ا هلتحقيق وكندا المتحدة الواليات أنحاء جميعفي  تعليمية منطقة  444 بين منمرة وهي المنطقة التعليمية في القائمة ألول  درجت   

 التمييز هذا 

 

 يتم وكندا المتحدة الواليات في تعليمية ةطقمن 444 من واحدة هي (HISDالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ) 

 .وألول مرة قدم للوضع المت ة الثامنةالسنوي رفشال قائمة ووضعها في الكلية مجلس قبل من اهتكريم

  جبرنام في المشاركين الطالب عدد زيادة المنطقة التعليمية على كان الثامنة السنوية الشرف دورة في إدراجها يتم ولكي

ن اأو أكثر في إمتح 3درجة   على يحصلون الذين الطالب نسبة على الحفاظ أو زيادة مع 5102 عام منذ( APالوضع المتقدم  )

  أن على يدل األهداف هذه إلى والوصول. 5114 عام منذ العدد في الضعف من أكثر المنطقة زادت وقد  الوضع المتقدم. 

 .(APللوضع المتقدم) استعداد على وجعلتهم أكاديميا   الطالب وأعدت بنجاحقد حددت األهداف  (HISDالمنطقة التعليمية )

 الشرف هذا“التعليمية العام على المنطقة  كارانزا المشرف ريتشارد " قالالتمييز هذا لتحقيق والموظفين طالبناب جدا   فخور أنا"

 ."التالي تعليمهم مستوىل اننا نعدهم نعتقدو طالبنا لجميع صارمة خيارات بتقديم المنطقة لتزامإ علىآخر مثال هو

 منو األمريكيين األفارقة السودو األصليين أالسكاومن  الهنود األمريكيينالطالب  بين أن  5104 عامل الوطنية البياناتتشير

للوضع المتقدم   ستعدادإلا من عالية درجة وأخرين وهم على الهادئ المحيط جزر ومن هاواي ومن الالتيني / صل األسبانياأل

 منو المتحمسين الطالب بين الوضع المتقدم  دورات توفير  لتوسيعالمنطقة التعليمية  وتلتزم. فقط نصفال حواليفية   يشاركو

 .الخلفيات جميع

  5104-5102 من الوضع المتقدم  بيانات من سنوات ثالث مراجعة على الثامنة السنوية الشرف دورة في اإلدراج ويستند

  اضطرت الشرف، قائمة في إدراجها أجل ومن. العالمية والثقافة اللغة ذلك في بما إمتحانا   للوضع المتقدم  34والبحث في 

 :إلىالمناطق التعليمية 

 فياألقل  على ٪6 و  الكبيرة المناطق في األقل  على ٪4 بنسبة الوضع المتقدم   إلى الوصول/  المشاركة زيادة 

 .الصغيرة المناطق في األقل على ٪00 و  المتوسطة المناطق

 منو األمريكيين األفارقة والسود  األصليين أالسكا ومن الهنود األمريكيين من الطالب نسبة على المحافظة أو زيادة 

  أوزيادة و متحاناتاإل يؤدون  الذين خريناألو  الهادئ المحيط جزر ومن هاواي ومن الالتيني/ األسباني األصل

 لالتينيا األسباني األصل ومن األمريكيين األفارقة والسود  األصليين أالسكا ومن الهنود األمريكيين الطالب المحافظة



الوضع المتقدم  اتأو أكثر في إمتحان 3الذين يحصلون على درجة   واألخرين  الهادئ المحيط جزر ومن هاواي ومن

  .األقل على واحد أو على 

 إلی أعلی أو 3 تبلغ التي 5104 عام في للطالب المئوية النسبة مقارنة ندع األداء مستويات علی الحفاظ أو تحسين 

ر في أو أكث 3ة نالو درج قدالطالب  من %41 يكون فية  مستوى تكون المنطقة قد حققت  لم ما 5102 عام  نسبة

  "  إمتحانات الوضع المتقدم. 

 reports-https://apcentral.collegeboard.org/score-على  الكاملة   الثامنة السنوية الشرف دورة على طالعاإل يمكن
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