
 بین ) منHISD(المنطقة التعلیمیة من مدارسمدرسة ثانویة  35صنف صحیفة الواشنطن بوست تُ 
 تحدیاً في البالد األكثرالمدارس 

مدرسة   23و  مدرسة في الوالیات المتحدة 100من بین أفضل  )HISDالثانویة في المنطقة التعلیمیة ( من المدارس ثمانیة  
 تكساس مدرسة في والیة 100من بین أفضل 

 

ً لمدارس الثانویة ل  2017لعامواشنطن بوست صحیفة ال قائمة - 2017 )مایوآیار (  9  مدرسة  35 ضمُ یَ  في أمریكا األكثر تحدیا
  Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Menبقیادة ) HISDمن مدارس المنطقة التعلیمیة (

 .الثانیة المرتبة في

من  23أیضا  المنطقة التعلیمیة في المئة من المدارس في جمیع أنحاء البالد. وشكلت مدارس 12وتعترف قائمة ھذا العام بأعلى 
على عدد طالب  المدارس الثانویة في الصفوف المتقدمة الذین  ویستند التصنیف العالمي مدرسة في والیة تكساس. 100أفضل 

 .واختبارات كامبردج البكالوریا الدولیةو وس المتقدمة ذات المستوى الجامعيیأخذون الدر

على مدرسة ثانویة أ Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Menكانت مدرسة  ھذا العام، 
 Lelandأن طالب . من الصف السادس الى الثاني عشر   كلیة للعداد الذكور إل أكادمیة وھي )HISDفي المنطقة التعلیمیة (

College  ل دروس العلوم وإكما ،متقدمة وبرنامج أكادیمي متقدم  صارمة و التحضیریة یأخذون دروس تحضیریة
  ) اإلختیاریة. STEMوالتكنولوجیا والھندسة والریاضیات (

 مدرسة في البالد  مایلي: 100 في قائمة أعلى  السبع األخرى )HISDالمنطقة التعلیمیة ( مدارسوتشمل 
Carnegie Vanguard (No. 14), Young Women’s College Preparatory Academy (No. 19), 

Challenge Early College High School (No. 54), Eastwood Academy (No. 61), DeBakey High 
School for Health Professions (No. 88), North Houston Early College High School (No. 92), and 

Jones Futures Academy (No. 98).  عشرون ھذا العام للمدارس الثانویة األكثر تحدیا في أمیركا  قائمة كما تظھر
 .مدرسة ثانویة شاملة من مدارس المنطقة التعلیمیة

 
المستوى الرائع  ع ستمرار في رفإللطالب والمعلمین في المدارس الثانویة للحفاظ على بیئة أكادیمیة صارمة وااً باأنا فخور جد"

ن  أأن نالحظ  یفرحلدینا من أرقى المدارس في البالد، ومما  " العام على المدارس المشرفریتشارد كارانزا   قال "للنجاح 
 یتعزز في فصولنا الدراسیة" .  ھناك تمیّز



الذي   2009رار عام ق حد كبیر ) القوي في تصنیف صحیفة الواشنطن بوست الىHISDحضور المنطقة التعلیمیة ( ویرجع 
اإلعفاء من رسوم األمتحان في جمیع المدارس، و الدروس المتقدمة عدد دورات إتخذة مجلس التعلیم في المنطقة التعلیمیة بزیادة

ً  المنطقة التعلیمیة طالب لقد سجل 2016في عام في تلك الدورات.   ً  رقما في متحانات المستوى المتقدم إفي   )8.765( قیاسیا
 .2007عن عام  ٪103بزیادة قدرھا  اإلعداد للكلیةدورات 

مدرسة في تكساس،  100مدرسة من بین أفضل  HISD( 23المنطقة التعلیمیة( وباإلضافة إلى االعتراف الوطني، كان لدى
 .مدرسة 20مدرسة في الوالیة وأربعة من بین أفضل  50مدرسة كانت من بین أفضل  12منھا 

  

   

 


