
 ووااللأأممههااتت االلآآببااء ممنن ممئئااتت للتتللببييةة ددببيي ففيي ووصصوولل االلممتتححددةة االلممممللككةة ففيي االلددااخخللييةة االلممددااررسس

 

	االلممددررسسةة  	للااخختتيياارر  	أأسسااسسييةة  	أأددااةة  	:االلتتااررييخخ  	ححففظظ  PERFECT	  

	  

	ممنن  	االلأأسسببووعع  	ننههااييةة  	ععططللةة  	ففيي  20		ففيي  	ييععققدد  	ممششااههددةة  	االلممسستتققللةة  	االلممددااررسس  	ووسسووفف  	٬،ممااررسس  	21وو    
	.ددببيي  	٬،االلإإممااررااتت  	مموولل  	٬،ششييررااتتوونن  	ففننددقق  

	  

	االلممثثااللييةة  	االلممددررسسةة  	ححدددد  	ووااللأأممههااتت  	االلآآببااء  	ممنن  	ييظظههرر  	سسااععددتت  	ووققدد  	٬،االلععااششرر  	ععااممههاا  	ففيي  	االلآآنن  	االلآآللاافف  
	ووللااددةة  	ققببلل  	ششررععتت  	مماا  	ووغغااللبباا  	٬،االلممههمم  	االلممسسععىى  	ههذذاا  	ففيي  	ووااللأأممههااتت  	للللآآببااء  	أأسسااسسييةة  	أأددااةة  	ووههوو  	.للأأططففااللههمم  
	سسققفف  	تتححتت  	ممععاا  	ببررييططااننيياا  	ففيي  	االلععلليياا  	االلممسستتققللةة  	االلممددااررسس  	ججللبب  	خخللاالل  	ممنن  	.االلسسؤؤاالل  	ففيي  	االلططففلل  
	االلممتتااححةة  	االلخخييااررااتت  	ممنن  	االلععددييدد  	للااسستتككششاافف  	ووااللدديي  	ييززوورروونن  	تتممككنن  	تتففووتت  	للاا  	االلححددثث  	ووههذذاا  	٬،ووااححدد  

	.ممععييننةة  	ططففللههمم  	ااححتتييااججااتت  	ععللىى  	ببننااء  	ممددررووسسةة  	خخييااررااتت  	ووااتتخخااذذ  	ووااححدد  	ييوومم  	ففيي  

	  

	ففيي  	ببمماا  	االلتتععللييمم  	ممججاالل  	ففيي  	ششههررةة  	االلأأككثثرر  	االلأأسسممااء  	ببععضض  	تتتتضضممنن  	االلععااررضضةة  	االلممددااررسس  	ققاائئممةة  
	٬،االلآآخخرريينن  	ممنن  	االلععددييدد  	ععنن  	ففضضللاا  	٬،ووييللييننغغتتوونن  	ممااررللببوورروو  	٬،ششللتتننههاامم  	االلسسييددااتت  	ككللييةة  	ذذللكك  

	.االلببررييططااننيي  	االلتتععللييمم  	ففيي  	ججدداا  	أأففضضلل  	ووتتممثثلل  

	  

	االلتتععللييمم  THEATRE		ووااللممننااققششةة    AREA:	  EXPERT		ممججاانناا  	االلممششووررةة    

	  

	ممححااددثثااتت  	ننققددمم  	ووننححنن  	٬،االلممععررضض  	ففيي  	ووااللثثااننووييةة  	االلإإععددااددييةة  	االلممددااررسس  	ممنن  	ووااسسععةة  	ممججممووععةة  	ععنن  	ففضضللاا  
	سسممععتتههاا  	ععللىى  	االلضضووء  	ووتتسسللييطط  	االلببررييططااننيي  	االلتتععللييمم  	ممنن  	االلممززاايياا  	ممنن  	االلععددييدد  	ببععررضض  	ممخختتللفف  

	.االلععااللمم  	أأننححااء  	ججممييعع  	ففيي  	ججددااررةة  

	  

PARENTS		االلككمماالل  	ممددررسسةة  	إإييججاادد  	ففيي  	االلممسسااععددةة    

	  

	للأأوولل  	االلففررصصةة  	ههذذهه  	ووتتسسععىى  	االلننظظاامم  	ععللىى  	ججددييدداا  	أأوو  	االلخخااصص  	االلققططااعع  	تتععللييممهه  	تتمم  	ققدد  	ززييااررةة  	االلآآببااء  
	ممنن  	ممتتننووععةة  	ممججممووععةة  	للااسستتككششاافف  	ففررصصةة  	ههوو  	االلممععررضض  	ففإإنن  	٬،االلأأممرر  	ككاانن  	ووأأيياا  	.للأأططففااللههمم  	ممررةة  

	.االلإإييووااء  	ققططااعع  	ممسستتققللةة  	االلععررووضض  	االلخخييااررااتت  

	  

NEW	  FOR		ععاامم    2015:	  BRAND	  NEW		للللآآببااء  	ببححثث  	أأددااةة  	ONLINEوو  	االلممووققعع    

	  

	ممددىى  	ععللىى  	االلممععررضض  	ررووحح  	صصممييمم  	ففيي  	ووككاانن  	أأووللووييتتنناا  	ههيي  	االلممننااسسببةة  	االلممددررسسةة  	تتججدد  	ممسسااععددةة  	االلآآببااء  
	االلإإننتتررننتت  	ععللىى  	االلببححثث  	تتررككزز  	ززييااررةة  	االلآآببااء  	ممسسااععددةة  	االلآآنن  	ييممككنننناا  	.االلممااضضييةة  	االلسسببعع  	االلسسننووااتت  
	االلتتححددييدد  	أأددااةة  	ييتتضضممنن  	ووههوو  	.سسننووااللممحح  	االلججددييدد  	ممووققععنناا  	ببففضضلل  	ووذذللكك  	٬،االلممععررضض  	ييززوورر  	أأنن  	ققببلل  



	ببححثثههمم  	خخييااطط  	االلآآببااء  	للممسسااععددةة  	خخصصييصصاا  	صصممممتت  	االلتتيي  	٬،ننووععههاا  	ممنن  	ففررييددةة  	االلااننتتررننتت  	ععللىى  
	االلممووققعع  	ززييااررةة  	ييررججىى  	.االلممععااييييرر  	ممنن  	ممججممووععةة  	ببااسستتخخدداامم  www.schoolsshow.com	  

	  

	ااققتتببااسسااتت  

	:ممددااررسس  	تتققوولل  	مماا  

	  

	أأررضضييةة  	ممتتززااييدد  	ههوو  	ذذللكك  	ووسسبببب  	للككييففييةة  	االلممففتتااحح  	ههوو  	االلممععررضض  	ممنن  	ييوومميينن  	خخللاالل  	ببهه  	االلععمملل  	إإنن"  
	٬،(االلأأمموورر  	ووأأووللييااء)  	ججييددةة  	تتللااممييذذ  	للتتججننييدد  	ففررصصةة  	ههوو  	ببااللططببعع  	.االلممددااررسس  	للنناا  	ببااللننسسببةة  	االلممححلل  

	ذذللكك  	ععنن  	االلننظظرر  	ببغغضض  	ووللككنن  -‐		أأههممييةة  	االلأأققلل  	ووععللىى    -‐		االلببللدد  	ببممييلل  	ممننتتددىى  	أأففضضلل  	ههوو  	أأننهه  	ححققييققةة  	ههوو    
	ننععمملل  	االلققططااعع  	ممنن  	ججززءاا  	أأييههمماا  	ففيي  	االلببععضض  	ككلل  	ففههمم  	ووااككتتسساابب  	االلأأففككاارر  	للتتببااددلل  "	  

	  

	ككللييةة  	ممااررللببوورروو  	٬،االلققببوولل  	ممددييرر  

	  

	:ييققوولل  	االلآآببااء  	مماا  

	  

	للههذذاا  	ببززييااررةة  	ققممنناا  	ذذللكك  	تتظظههرر  	االلممددااررسس  	ععنن  	سسممععنناا  	للققدد  	.ممخختتللففاا  	ششييئئاا  	للنناا  	ييققوولل  	ككاانن  	االلججممييعع"  
	االلآآنن  	ووننححنن  	خخببررةة  	ووببففضضلل  	.للمم  	االلتتيي  	تتللكك  	ووككذذللكك  	ممنن  	ععررففنناا  	االلممددااررسس  	ممعع  	تتححددثثنناا  	ححييثث  	٬،االلييوومم  

	االلضضخخمم  	ووااللمماالليي  	االلععااططففيي  	االلققرراارر  	ههذذاا  	ااتتخخااذذ  	ففيي  	ثثققةة  	أأككثثرر  	ووييششععرر  	ووضضووححاا  	أأككثثرر  ".	  

	  

	:ووممؤؤسسسس  	ممددييرر  	ممششااههددةة  	٬،ووييسسلليي  	ووللييسسلليي  	ددييففييدد  

	  

	أأههمم  	أأححدد  	ككاانن  	ووررببمماا  	٬،االلصصععبب  	االلققرراارر  	ههذذاا  	ععللىى  	تتؤؤثثرر  	االلتتيي  	االلممخختتللففةة  	االلععوواامملل  	أأققددرر  	ووأأنناا  	٬،ككووااللدد"  
	ععمملل  	ككييففييةة  	للااككتتششاافف  	ففررصصةة  	ممعع  	ممثثلليي  	االلآآببااء  	االلممععررضض  	ووييععررضض  	.أأططففااللنناا  	ننججععلل  	أأنن  	ييممككنننناا  
	.االلممننحح  	ممثثلل  	االلممااللييةة  	االلخخييااررااتت  	ععنن  	ووااللتتععللمم  	تتززددههرر  	ططففللههمماا  	ييممككنن  	ححييثث  	٬،االلممخختتللففةة  	االلممددااررسس  
	.سسععييههمم  	ففيي  	ححييوويياا  	ججززءاا  	ببااللففععلل  	ثثببتت  	ففققدد  	٬،ووااللأأممههااتت  	االلآآببااء  	ممنن  	للككثثييرر  	ببااللننسسببةة  "	  

	  

	للللممححرررريينن  	ممللااححظظااتت  

	  

	:االلممووققعع  www.schoolsshow.com	  

	  

	ييتتصصااععدد  	ككمماا  ISS		ووتتتتططللعع  	ووااسسططننببوولل  	ووززييووررييخخ  	ووججننييفف  	ددببيي  	ففيي  	االلددووللييةة  	االلممععااررضض    
	ععللىى  	ووااللأأممههااتت  	االلآآببااء  	.االلججننووببييةة  	ووأأممررييككاا  	ووننييججييرريياا  	وواالليياابباانن  	سسننغغااففووررةة  	ففيي  	ببذذللكك  	للللققيياامم  
	.االلممتتححددةة  	االلممممللككةة  	ففيي  	االلتتععللييمم  	ففيي  	االلننظظرر  	االلممننااططقق  	ههذذهه  	ممنن  	ووأأسسررههمم  	االلممغغتتررببيينن  	ززييااررةة  	سسووااء  	ححدد  

	  



	ششااممللاا  	ننههججاا  	ييققددمم  	ووااللذذيي  	٬،االلممححددووددةة  	االلتتععللييمم  	االلتتااللييةة  	االلخخططووةة  	ممنن  	ججززء  	ممششااههددةة  	االلممسستتققللةة  	االلممددااررسس  
	االلخخصصووصصييةة  	ووااللددررووسس  	االلخخببررااء  	إإررششااددااتت  	ممعع  	٬،االلتتععللييمم  	ففيي  

	  

	ففيي  	االلببررييططااننييةة  	االلددااخخللييةة  	االلممددااررسس  	ييححضضرروونن  	االلذذيينن  	االلأأووسسطط  	االلششررقق  	ممنن  	االلأأططففاالل  	ععدددد  	تتضضااععفف  
	االل  	االلأأششههرر  12		.االلممااضضييةة    -‐		تتققررييرر    ISC		االلسسننوويي    13/14	  

	  

	االلإإممااررااتت  	وومموولل  	٬،ششييررااتتوونن  	ففننددقق  	٬،ممششااههددةة  	االلممسستتققللةة  	االلممددااررسس  	ففيي  	للممااذذاا  	ممععررففةة  

	  

	٬،االلممتتححددةة  	االلععررببييةة  	االلإإممااررااتت  	٬،ددببيي  20		وو  	ممااررسس    ٬،21		ععاامم    2015:	  

	  

	ممنن  	ببععننااييةة  	ممخختتااررةة  	ممججممووععةة  	ووييضضمم  	٬،ددببيي  	ففيي  	ممضضىى  	ووققتت  	أأيي  	ممنن  	للدديينناا  	ممععررضض  	أأككببرر  	ههوو  	ووههذذاا  
	.االلممتتححددةة  	االلممممللككةة  	ففيي  	االلممددااررسس  	أأففضضلل  	تتننسسييقق  

	تتححتت  	االلرراائئددةة  	االلممددااررسس  	ممنن  	ووااسسععةة  	ممججممووععةة  	تتللببييةة  	االلأأووسسطط  	االلششررقق  	ممننططققةة  	ففيي  	للللععاائئللااتت  	ييممككنن  
	غغننىى  	ففيي  	ششررككاائئنناا  	ممعع  	ووتترركك  	٬،ووتتسسججييلل  	االلخخااصصةة  	ظظررووففههاا  	ممننااققششةة  	للللأأسسرر  	ييممككنن  	٬،ووااححدد  	سسققفف  

	.ممددررسسةة  	ككلل  	ععنن  	ووممععللووممااتت  	االلممععررضض  	ددللييلل  

	االلإإععددااددييةة  	االلممددااررسس  	ممنن  	ووتتححتتااجج  	ععصصرر  	للككلل  	ممددااررسس  	ههننااكك  (13‐-7)		االلسسااددسس  	االلصصفف  	إإللىى    ٬،(18‐-16)	  
	االلممممللككةة  	االلممددررسسةة  	للااخختتيياارر  	للللأأسسرر  	أأففضضلل  	ممككاانن  	ههننااكك  	للييسس  	.االلتتععللييمميي  	ووززممللااء  	ووااححدد  	ججننسس  

	.االلممتتححددةة  

	االلععاامم  	ههذذاا  28		ممااررللببوورروو  	٬،ووييللييننغغتتوونن  	ككللييةة  	ذذللكك  	ففيي  	ببمماا  	٬،االلممععررضض  	ففيي  	سستتععررضض  	ممددررسسةة    
	٬،ككللييةة  Bedales		.مماارريي  	سسااننتت  	ووككااللنن    

	ممممثثلليي  	ووككبباارر  28		خخللاالل  	.ددببيي  	ففيي  	تتككوونن  	أأنن  	االلممتتححددةة  	االلممممللككةة  	ففيي  	االلممررممووققةة  	االلممددااررسس  	ممععظظمم  	ممنن    
	.االلممتتححددةة  	االلممممللككةة  	ففيي  	االلتتععللييمم  	للققااددةة  	ووممتتممييزز  	ففررييدد  	االلححصصوولل  	االلآآببااء  	االلااسسببووعع  	ننههااييةة  	ععططللةة  

'A		االلممععررضض  	ففيي  	ممددااررسس  	ععددةة  	أأععججببوواا  	ققدد  	ووننححنن  	.تتمماامماا  	إإييججااببييةة  	تتججررببةة    ٬،2013		ننههااييةة  	ففيي  	تتسسووييةة    
	االلسسههلل  	ممنن  	االلااننتتققاالل  	ممعع  	٬،تتووققععااتتنناا  	تتججااووززتت  	االلتتيي  	ووااللخخببررةة  	٬،للأأووللااددنناا  	ممااررللببوورروو  	ععللىى  	االلممططاافف  

	االلممتتححددةة  	االلممممللككةة  	ففيي  	االلصصععوودد  	إإللىى  	ددببيي  	ففيي  	ههنناا  	االلممددررسسةة  	ممنن  	ججدداا  "-‐	  DUBAI		االلأأمم    

	  

https://www.youtube.com/watch؟v=InAFgwzTsiE	  

	  

http://www.schoolsshow.co.uk/	  

	  

http://www.isc.co.uk/research/Publications/annual-‐census/isc-‐annual-‐census-‐
2014	  

	  



http://theindependentschoolsshow.cmail1.com/t/ViewEmail/t/48194D458AD0
A936/8D91A62BBF6D6893C9C291422E3DE149	  


