
                              

 

 

ُ 2017جائزة وايز للتعليم لعام 
 
ُباترك أيوا للدكتوُرمنح ت

 

ة، الجامعي أشيس يمؤسس ورئيس كلية  باترك أيواالدكتور جائزة وايز للتعليم املرموقة  حصد .2017نوفمبر  15 –الدوحة، قطر  

  واحدة من الجامعات الرائدة في دولة غانا خالل فترة تزيد صبحتأ ربحيةوهي مؤسسة خاصة غير 
ا
 عن عقد من الزمان. قليال

 

لت صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر،   جائزة وايز للتعليم خالل الجلسة بتسليموقد تفضَّ

سط حضور و االفتتاحية ملؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعليم "وايز" في نسخته الثامنة التي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة 

 دولة حول العالم. مائةمشارك من أكثر من  ألفي قرابة

 

ائز بجائزة الف باترك أيوا الدكتور "يسعدني أن أرحب : مر وايز، قائاليس التنفيذي ملؤتوقد صرح السيد ستافروس يانوكا، الرئ
بيل التمكين. ية التعليم في سوايز للتعليم لهذا العام. وهو بذلك ينضم إلى الئحة مميزة من األشخاص الذين يؤمنون بأهم

يقه من حيث شق كل منهم طر لقد تمّكن الفائزون بجائزة وايز للتعليم من تحديد االحتياجات الملحة والعمل عليها، 
تحول الفريدة في التنبه إلى أهمية القيادة األخالقية في عملية ال تتميز تجربةخالل إلهام األخرين وانخراطهم برؤيته. و 

رًا على منهجًا متنوعًا ومعاصأشيسي ، صاغت جامعة باترك أيوا الدكتور االجتماعي، وخاصة في أفريقيا. وتحت توجيه 
أن أدوات تحصيل المعرفة وتفسيرها هي بأهمية المعرفة نفسها. ومن خالل تكريسه  أيواة. وقد أدرك أسس الفنون الحر 

 كنموذج لنا جميعًا، ممن يكرسون حياتهم من أجل التمكين عبر التعليم". أيواالقيادة في صلب التزامه، يقف 
 

ا في مجال التعليم، س جائزة "وايز" للتعليم جائزة التمّيز األولى من نوعها التي تحتفي باإلسهامات البارزة والرائدة تعد كانت واء عامليا

جائزة وايز للتعليم، الخاصة ب. ويحصل الفائز على امليدالية الذهبية ( أفراد كحد أقص ى 6لفريق يتألف من ) فردية أم جماعية 

 دوالر أمريكي. ألف 500 قيمتهاة أإضافة إلى مكاف

 

 أشيس ية جميع خريجي كلي استطاعوقد  فريقية.إل بتفانيه في دعم التعليم في دولة غانا وعموم القارة ا باترك أيوا الدكتور يشتهر  

يعملون داخل القارة، حيث أطلق العديد منهم مشروعات تجارية  معظمهم ظلعلى فرص عمل جيدة، كما  الحصول  الجامعية

 مكن أن يحدثيحسب، بل فتمكين الطالب  علىفي مجال التعليم العالي  باترك أيوا الدكتور ابتكار  ئداتقتصر فو وال  ضرورية للغاية.

 جيل جديد من القادة ورواد األعمال. بناءفريقية من خالل إل نقلة نوعية في دولة غانا وغيرها من الدول ا

 



 

 

 

ا، غير أنه كان قد حصل على منحة دراسية كاملة من جامعة  50 سوي وهو ال يملك  1985غانا عام  أيوا غادر الدكتور  ا أمريكيا دوالرا

، ما ديأظهر تعليم الفنون الليبرالية له قوة التفكير النقوعلى مدى السنوات األربع التالية،  سوارثمور بوالية بنسلفانيا األمريكية.

ا ملا عهد 
ا
ا صارخ ل تناقضا

َّ
ُعليه في سنوات دراسته السابقة.َمث

 

 دمةخفي مسيرة مهنية ناجحة للغاية لدى شركة مايكروسوفت، حيث تولى قيادة عملية تصميم  باترك أيواتخرجه، انطلق  وعقب 

ا إطالق شركة في مجال  .الهاتفاإلنترنت عبر ب االتصال ا منه على إحداث الفارق في بلده، عاد إلى غانا، معتزما  يات.البرمجوحرصا

 

بناء جيل قادر على إحداث ل حجر األساسأن تعزيز القيادة األخالقية سيكون  أيواالدكتور سرعان ما أدرك وصوله إلى غانا،  وفور 

حصيل تفقرر العودة إلى الدراسة، ولكن هذه املرة إلى جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي األمريكية بهدف  فريقيا.إالتغيير اإليجابي في 

ُ.جامعة من شأنها تعزيز مبادئ القيادة والنزاهة املعرفة الالزمة إلنشاء

 

ا على ذلك،  "قررت إنشاء جامعة جديدة في غانا ليس بسبب عدم وجود جامعات في بلدي، ولكن  :باترك أيوا الدكتور يقول تعليقا

مع  ،التعلم القائم على الحفظعلى  مفرطكان هناك تركيز مهارات القرن الحادي والعشرين.  جامعات تقوم بتدريس إلى االفتقاره

 قيق التميز لتحفرصة لشباب غانا وإفريقيا جامعة من شأنها أن توفر  إطالقلقد قررت أو املستقل.  الناقدلتفكير لاهتمام أقل إيالء 

 فريقيا".إفي  جيل القادة القادم، فهم عالجة املشكالتمل القدرات الالزمة والكتساب

 

ا 30دفعة أولى قوامها استقبلت حيث رة أحد املنازل املستأج من 2002في عام  انطلقتالجامعية  أشيس يُيذكر أن كلية  ُ  .طالبا

 

وتضم الكلية ما ، ويطل على العاصمة الغانية أكرا، قدم 100على مساحة  تأسس عالمي املستوى  حرم جامعي للكليةأصبح اليوم و 

بكالوريوس تمتد ألربع سنوات في تخصصات الهندسة وإدارة األعمال وعلوم الحاسوب ال ملرحلة وتقدم برامج .طالب 900يقرب من 

مع التركيز املستمر على جوانب القيادة واألخالق وريادة  ،متعدد التخصصات مناهجبرنامج الدراسة  ويعتمدونظم إدارة املعلومات. 

 األعمال. ويشارك جميع الطالب في أنشطة خدمة املجتمع قبل التخرج.

 

االكلية  تجدر اإلشارة إلى أن من الطالب على منح  في املائة 50لتنوع الثقافي واالقتصادي والجنساني، كما يحصل ل تولي اهتماما

ا.  20أكثر من  الذين ينتمون إلى الفتيات نصف عدد طالب الكلية وتشكل. كلية أو جزئيةدراسية  في  طالب الجامعة وضع كمابلدا

لون أنفسهم بموجبه مسؤولية التحلي بالسلوك األخالقي القويم، ويعد امليثاق األول من  2008عام  ا للشرف األكاديمي ُيحّمِّ
ا
ميثاق

 فريقية.إل نوعه في جميع الجامعات ا

 



 

 

 

: باترك أيوا الدكتور صرَّح  ،وبمناسبة تلقيه جائزة وايز للتعليم 
ا
 فهذهتعليم. لل "وايز"جائزة  إنه ملن دواعي الفخر أن أتسلم" ، قائال

ومن  .فريقياإكل ستة أشخاص على وجه األرض في قارة  بين واحد من اليوم يعيش إذ فريقيا كلها،إلحظة حاسمة بالنسبة لقارة 

. ولهذا، فنحن بحاجة ماسة إلى تعزيز نظام التعليم في 2050املتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى واحد من كل أربعة بحلول عام 

ذي سوف يدعم العمل ال "وايز"القارة. إن الفوز بجائزة ب التعليمتعزيز  فياالستفادة من هذا التحول  قدرتنا على لضمانفريقيا إ

فريقيا، إالجامعية إللهام وتثقيف وبناء مجتمع من األفراد يمكنهم التغلب على صعوبات تحقيق النمو في  أشيس يفي كلية  نقوم به

 العالم ". في باقي أنحاءُيحتذى به  نموذجوتقديم 

 

ُ-انتهى  -

 

 مسؤول اإلعالم الدولي:

 qatar.org-media@wise أديلين ديليو ومارينا برادبيري،  

 

 

ُباترك أيوا الدكتوُرملزيد من املعلومات عن 

 

http://www.wise- ، يرجى زيارة الرابط التالي:2017للتعليم  "وايز"لالطالع على مزيد من التفاصيل عن الفائز بجائزة 

education-prize-wise-qatar.org/2017 

 bank-image-global-room-qatar.org/press-http://www.wise :، يرجى زيارة الرابط التاليلالطالع على الصور الفوتوغرافية 

 

ُالجامعية أشيس ينبذة عن كلية  

ا لها دولة غانا تتخذ من ربحيةالجامعية هي مؤسسة خاصة غير  أشيس يكلية  قادة ريادة ل التثقيف األخالقي، وتهدف إلى مقرا

رة السمراء. لقال إسهامات جليلة تحقق النهضةفريقيا. ومن خالل رفع معايير التعليم العالي، تهدف الكلية إلى تقديم إاألعمال في 

 املاضية، اكتسبت الجامعة بشكل سريع سمعة جيدة في مجال االبتكار وجودة التعليم. ةالسنوات الخمس عشر فعلى مدى 

 

علوم الحاسوب  تخصصات في تدخلهبل و الجامعية األولى في غانا التي تتبنى منهج الفنون الحرة في مجال التعليم أشيس ي تعد كلية  

ا للشرف األكاديمي أشيس ي ، أصبحت 2008ونظم املعلومات اإلدارية وإدارة األعمال والهندسة. وفي عام 
ا
أول جامعة تتبنى ميثاق

 يير بأعلى معا، كذلك يتحملون املسؤولية عن االلتزام مراقبينالطالب االمتحانات دون وجود يخوض  إذيديره الطالب أنفسهم، 

 األكاديمية.النزاهة 

mailto:media@wise-qatar.org
http://www.wise-qatar.org/2017-wise-prize-education
http://www.wise-qatar.org/2017-wise-prize-education
http://www.wise-qatar.org/press-room-global-image-bank


 

 

 

 

 ألف، وأكثر من طالب 900والثقافي، إذ تضم نحو  وتحافظ الجامعة على التزامها بدعم التنوع االجتماعي واالقتصادي والجنساني 

ا من الجنسيات إفريقياخريج من جميع أنحاء  غانا والكاميرون وكوت ديفوار وكينيا ونيجيريا تشمل  وخارجها. وتضم الجامعة عددا

من إجمالي عدد الطالب؛ كما يحصل نصف عدد  في املائة 50وسيراليون وجامبيا وأوغندا وزيمبابوى. وتمثل الفتيات حوالي ورواندا 

ة من جميع أنحاء العالم. األفراد واملنظماتالطالب على منح دراسية في إطار الدعم الذي تقدمه   السخيَّ

 

ا لنجاحها املتواصل في إعداد الطالب لالنطالق في مسيرة مهنية ناجحة، إذ يبدأ  أشيس ي جامعة تحظى بأعلى قدر من االحترام نظرا

ا في إطالق مشروعاتهم التجارية الخاصة، أو يحصلون على وظائف أو  ا في الدراسات العلي يلتحقون ببرامججميع خريجيها تقريبا

اء جميع أنحو فريقيا إنظمات في امل ولدى مختلف، طيف واسع من القطاعاتة في ويعمل خريجو الجامع أشهر من التخرج. 6غضون 

 املاليين من األفراد من خالل عملهم.في التأثير العالم، ما يمكنهم من 

 

 /http://www.ashesi.edu.ghالتالي: ملعرفة املزيد، ُيرجى زيارة الرابط 

 

ُللتعليم "وايز"نبذة عن جائزة 

 

طلقت جائزة وايز 
ُ
من صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر، وتعّد أول وسام شرف من  كريمة بمبادرة   2011للتعليم في عام أ

هذا النوع يحتفي باإلنجاز الفردي أو الجماعي لفريق يتكون من ستة أشخاص كحد أقص ى ممن قدموا إسهامات عاملّية متميزة في 

كانة التعليم من خالل منحه منزلة مرموقة كغيره من املجاالت التي تخصص لها مجال التعليم. وتهدف جائزة وايز للتعليم إلى رفع م

جوائز عاملية مثل األدب، والسالم، واالقتصاد. ويتم اإلعالن عن اسم الفائز بجائزة وايز للتعليم خالل الجلسة االفتتاحية لقمة 

 دوالر أمريكي. ألف 500ية قيمتها ومكافأة مالوايز التي تعقد كل عامين، كما ينال الفائز ميدالية ذهبية 

 

 بناء مستقبل التعليم بوصفه لألولئك الذين يكرسون جل جهودهم ل نماذج ملهمةالفائزين بجوائز وايز للتعليم هم ال شك أن 
ا
َنة بِّ

ة. ا واستداما ا وازدهارا  أساسّية لعالم أكثر أمنا

 

 الفائزون بجائزة وايز للتعليم في األعوام السابقة: 

 الدكتورة سكينة يعقوبي، أفغانستان  - 2015

 السيدة آن كوتون، اململكة املتحدة - 2014

 كولومبيا السيدة فيكي كولبيرت، - 2013

http://www.wise-qatar.org/2015-wise-prize-education-sakena-yacoobi


 

 

 

 الدكتور ماداف شافان، الهند  - 2012

 السير فاضل حسن عابد، بنغالديش  - 2011

 

 education-for-prize-qatar.org/wise-https://www.wise ملعرفة املزيد، ُيرجى زيارة الرابط التالي:

 

 نبذة عن مؤتمر القّمة العاملّي لالبتكار في التعليم "وايز": 

من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، وبرعاية  2009تأسس مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايز" عام 

رئيس مجلس إدارتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. وُيعّد "وايز" منصة دولية متعددة القطاعات هدفها التفكير الخالق 

ا ملنهجيات التعليم الحديثة من خالل قمته التي تنعقد  اش والعمل الهادف.املبني على البرهان والنق ا عامليا ويعتبر مؤتمر "وايز" مرجعا

كل عامين، وسلسلة البحوث التعاونية، ومجموعة البرامج املستمرة التي ينظمها. وتنعقد قمة "وايز" في مدينة الدوحة في الفترة من 

  ."بين التعايش واإلبداع: نتعلم كيف نحيا ونعمل مًعا"، تحت عنوان: 2017نوفمبر  16إلى  14

https://www.wise-qatar.org/wise-prize-for-education


 

 

 

 يرجى العلم بأن هناك جلسات معينة ضمن املؤتمر ستذاع على الهواء مباشرة على املوقع اإللكتروني ملؤتمر "وايز":

 نوفمبر: حفل االفتتاح، وجلسة الظهيرة 15

 نوفمبر: الجلسة العامة الصباحية، حفل الختام 16

ا على فيسبوك من خالل الرابط:   /https://www.facebook.com/wiseqatar ستذاع هذه الجلسات أيضا

 qatar.org-ewww.wisملزيد من املعلومات عن وايز، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني: 

 WISE2017#يمكنكم املشاركة في النقاش عبر الوسم 

 

 

 twitter.com/WISE_Tweets #WISE17تويتر: 

 /instagram.com/wiseqatarانستجرام: 

 /facebook.com/wiseqatarفيسبوك: 

 linkedin.com/groups/1982051/profileلينكد إن: 
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