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أند  يطالب جامعة تكساس إسعادة الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني مع  محاضرة
 قطر ضمن سلسلة محاضرات العميد للقيادةأم في 

 
ي أند أم في قطر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني، مؤسس استضافت جامعة تكساس إ

ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة، ضمن المحاضرة الثانية لسلسلة محاضرات العميد للقيادة، 
 ن في المدينة التعليمية. ، في مبنى الجامعة الكائ2017مارس  2وذلك في 

 
وخالل حديثه للطالب أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم بمهمة جامعة تكساس أي أند أم في قطر 

بمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية لدولة قطر من خالل تقديم التعليم إلخراج مهندسين استثنائيين قائالً 
لك ألنك " أن تتعلم لتحصل على شهادتك في دولة قطر أفضل من الحصول عليها من الخارج، وذ

ستساهم بشكل فعال في الثقافة واكتساب العالقات التي ستساعدك في حياتك المهنية، وعند تخرجك ستبدأ 
في صنع حياتك المهنية وستشارك في بناء وطن أفضل من خالل المعرفة التي اكتسبتها". واختتم 

ستمرار أكثر إستدامة، واإلسعادته حديثه القّيم للطالب بحّثهم على تقدير أنفسهم لبناء مستقبل أفضل و
بإحاطة أنفسهم باألصدقاء اإليجابيين الذين يستفيدون منهم ويتطورون من خالل معرفتهم ويستمرون 

 معهم بالتعليم المستمر. 
 
 يم في قطر الدكتور/ سيزار مالفيه قائالً: " تعمل جامعة تكساس إي أند أتحدث عميد جامعة تكساس إو

وم القيادة كقيمة جوهرية في طالبها، ويعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم أند أم في قطر على غرس مفه
على المستويين الثقافي والتجاري. كما يشّرفنا قيام سعادته بمشاركة خبرته ثاالً ملهماً للقائد في دولة قطرم

 في دولة قطر".   والقادة وحكمته مع طالبنا، الذين سيصبحون الجيل القادم من المهندسين
 

م، ويعتبُر واحداً من أنجح 1948عام  ن قاسم بن فيصل آل ثاني في منطقة المرخيةالشيخ فيصل ب ُولد
تطور ونجاح  يعزىوتطوير قطاع األعمال في الدولة.  أساسي في يلعب دوراً رجال األعمال في قطر، و
دولة  يشتهاعالذي  بتكارياإلالرؤية الريادية والقيادة والتفكير نفسإلى إنتهاج مجموعة الفيصل القابضة 

يس تأس بدأ الشيخ فيصلقطر من خالل تحّولها إلى أحد أقوى وأسرع االقتصادات العالمية نمّواً، حيث 
م، وقام سعادة الشيخ فيصل بن قاسم 1964مجموعة الفيصل كشركة تجارية برأس مال متواضع في العام 

سة عقود الماضية إلى واحدة من خالل الخم بتحويل هذه األعمال مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة
أضخم مجموعات الشركات الصناعية الخاصة في قطر، والمستمّرة بالنمو محلياً وإقليمياً لتشمل األسواق 

 العالمية. 
 



 

  
 

ومن خالل الدور الفعال الذي تساهم به المجموعة في تطوير االقتصاد الضخم القائم على المعرفة، كسبت 
حتياجات المتزايدة للخدمات تلك المساهمة من خالل تلبيتها لإلامها بمجموعة الفيصل سمعة قوية لقي

 ستثمارات الخارجية الضخمة.  تقطاب اإلسلية الجودة في الدولة، وقيامها بإوالبضائع عا
   

استراتيجية مجموعة الفيصل تركز على التنمية المستدامة والربحية من خالل التنوع والجدير بالذكر أن 
تضم وفي تحديد وتقييم واستغالل الفرص السوقية التكميلية، محلياً ومع الشركات الصناعية الرائدة عالمياً.  

النقل تجارة والخدمات والتصنيع والالمجموعة اليوم عدداً كبيراً من القطاعات بما فيها العقارات والضيافة و
مجموعة من االستثمارات التي تشمل حصة األغلبية في شركة  إضافًة إلى، والرياضة والترفيه والتعليم

فرعاً وشركة  24التي تعّد واحدة من أسرع الشركات نمواً والمدرجة في سوق قطر لألسهم، وتضم  أعمال
 تابعة تركز في مجملها على التصنيع والتجارة. 

 
عقد الماضي، ومن خالل تركيز المجموعة على توسعة وتطوير أعمالها في قطاع الضيافة والترفيه في ال

عة الفيصل مملوكة بالكامل لمجمووشركة تابعة  يوهعن طريق شركة الريان للسياحة واإلستثمار، -
لخدمات استمالك والتأجير العقاري مع التركيز األساسي على قطاع الضيافة ووتعمل على التطوير واإل
 المتعلقة به في دولة قطر.

 
تقوم المجموعة بالتخطيط لبناء مجموعة من الفنادق عالية المستوى في المدن وعلى المستوى العالمي 

فندقاً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  25الرئيسية. وتضم محفظة شركة الريان أكثر من 
 وأوروبا وأمريكا. 

 
كما يعتبر سعادة الشيخ فيصل رائداً في مجال التطوير التراثي، من خالل تأسيسه لمتحف الشيخ فيصل 
بن قاسم آل ثاني، الذي يهدف إلحياء االهتمام العام وتقدير الثقافة المحلية. ويعّد هذا المتحف نافذًة على 

 لى هذه التجربة الرائعة. الماضي الجميل لدولة قطر والعالم اإلسالمي، ويتيح الفرصة لالطالع ع
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 عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 
تتمّيُز جامعة تكساس إي أند أم في قطر بأحد أهم البرامج الهندسية الرائدة في العالم، وتقدم برامج 

لميكانيكية االبكالوريوس في اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والكمبيوتر والهندسة 
، وبرنامج الماجستير في الهندسة 2003وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر منذ عام 

مهندس  750 اكثر من . وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر2011الكيميائية منذ خريف 
 . 2007منذ العام 

 
اً بتقديم برامج في العلوم والرياضيات والعلوم اإلنسانية وعالوًة على برامج الهندسة، تقوم الجامعة أيض

والفنون الحرة. االختصاصات الهندسية األربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي 
معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسية في مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا. المناهج التي يتم تدريسها 

معة تكساس إي أند أم في قطر، هي بصورة جوهرية نفس المناهج الموجودة في الجامعة األم في في جا
الواليات المتحدة األمريكية، ويتم تدريس المناهج باللغة اإلنكليزية -مدينة كوليج ستيشن في والية تكساس

 وااللتزام بإعدادفي الدوحة ضمن إطار تعاون تعليمي. كما تمتاز الجامعة بنفس السمعة في التميز، 
 مهندسين لقيادة الجيل القادم نحو تعزيز وتنمية الهندسة.  

 



 

  
 

تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء العالم، لتوفير هذه  
يون مل 36.42التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقّدر قيمتها بأكثر من 

 دوالر أمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة لدولة قطر.  
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