
ة المستقلة للمدارس في هيوستن يمدرسة من المنطقة التعليم 73 الواشنطن بوست تضع صحيفة 

(HISD) 

 لواليات المتحدةاى بين أفضل المدارس على مستو 

 

 األكثر تحدياً في الواليات األمريكية  مدرسة ثانوية 100قمة قائمة  تحتل (HISD)ية سبعة مدارس ثانوية من المنطقة التعليم

 

( في قائمة المدارس HISDمدرسة ثانوية من المنطقة التعليمية ) 13 صحيفة الواشنطن بوست صنفت -6012أيار / مايو  11

. ( األكاديمي رقم STEM) العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات منشط وفق في الواليات المتحدة 6012األكثر تحدياً لعام 

4  

مدارس البين  األعلى العشرة بالمائة بينكانت قائمة هذا العام في  ( HISDمدارس المنطقة التعليمية )من  أربعة من كل خمسة 

المائة مدرسة في والية  في قمة قائمة( HISDقة التعليمية )تسعة عشر مدرسة من المنط وشكلت . المتحدةالواليات  في عموم 

 وإختبارات كامبرج. ،  البكالوريا، أساس القبول المتقدم في الكلية الترتيب على تكساس. وأعتمد 

( الذي Energized for STEM Academy)هذا العام هو لية لمنطقة التعليماالثانوية في  رساللمد المصنف األعلى لقد كان 

على المستوى 100قائمة وان المدارس الست األخرى التي تشكل  يركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

 Carnegie Vanguard (No. 11), Mickey Leland College Prep Academy for Young Menمايلي:  الوطني

(No. 38), High School for Law Enforcement and Criminal Justice (No. 76), DeBakey High 

School for Health Professions (No. 82), Challenge Early College (No. 86), and Jones Futures 

Academy (No. 89) من   شاملة وهناك عشرون مدرسة ثانويةHISD   كثر تحدياً في يضا في قائمة المدارس األأظهرت

 الواليات المتحدة لهذا العام. 

المؤقت  العام المشرف Ken Huewitt  ارس الثانوية مثل هيوستن" قالد" التوجد مدينة في أمريكا لديها مجموعة قوية من الم

يمية ليجعل المنطقة التعل معاً  " نحن فخورين بالمعلمين المتميزين ، والطالب، واإلدارين والطاقم الداعم الذي يعمل يومياً 

(HISD .عظيمة ) 

ة مجلس ذالذي أتخ 6002أن ظهور المنطقة التعليمية القوي في تصنيف صحيفة الواشنطن بوست يعود بشكل كبير الى قرار 

. في عام متحانات في تلك الدروسإعفاء الطالب من رسوم اإلفي جميع  المدارس و (APدروس)بزيادة    HISDالتعليم في 

بزيادة قدرها ستون أي المتقدم الكلية  مستوى قبول إختباراتفي  7.633ية رقما قياسياً سجل طالب المنطقة التعليم 6012

  .6002 بالمائة عن عام

سبع الية تكساس بما فيها مدارس ول 100ال في قمة قائمة مدرسة 12طني ، هناك الوالمستوى  باإلضافة الى األعتراف على 

 Carnegie Vanguard Highأن مدرسة من بين العشرين األولى.  مدرسة في الوالية وأثنين 20 مدارس من بين أعلى

Schoo تسلسل مدرسة  في مدارس تكساس ، بينما كان 122الثالث  من  سلها كان تسلEastwood Academy  .التاسع عشر 

 مدرسة في والية تكساس( 100رسة التي تحمل * هي من بين أفضل  د) الم( HISDالترتيب الوطني للمنطقة التعليمية)

*4 – Energized for STEM Academy 

*11 – Carnegie Vanguard HS 

*38 – Mickey Leland College Prep Academy for Young Men 

*76 – High School for Law and Justice 

*82 – DeBakey HS for Health Professions 

*86 – Challenge Early College 



*89 – Jones Futures Academy 

*115 – North Houston Early College 

*119 – Eastwood Academy 

*151 – Young Women’s College Prep Academy 

*277 – Lamar HS 

*367 – Sharpstown International HS 

*387 – Bellaire HS 

*497 – High School for the Performing and Visual Arts 

*512 – Westside HS 

*573 – Houston Academy of International Studies 

*622 – Westbury HS 

*623 – Reagan HS 

*635 – East Early College 

*668 – Sam Houston HS 

932 – Waltrip HS 

1,001 – Sharpstown 

1,080 – Chavez HS 

1,015 – Austin HS 

1,062 – Washington HS 

1,124 – Sterling 

1,299 – Mount Carmel Academy 

1,324 – Scarborough HS 

1,378 – Davis HS 

1,492 – Madison HS 

1,855 – Milby HS 

1,913 – Lee HS 

2,066 – Worthing HS 

2,178 – Kashmere HS 

2,233 – Liberty HS 

2,247 – Furr HS 

2,267 – Yates HS 

 

   


