أرامكو السعوديت تفوز بجائسة التميس العالميت لخذمت قطاع هنذست البترول

أعلنت جمعٌة مهندسً البترول العالمٌة من مقرها الرئٌسً فً مدٌنة دالس األمرٌكٌة جوائزها العالمٌة لعام 1022م لجمٌع فئات قطاع
هندسة البترول العالمً حٌث تم اإلعالن عن فوز سعادة الدكتور سامً بن عبدالعزٌز النعٌم (المستشار األعلى لهندسة البترول فً شركة
أرامكو السعودٌة و األستاذ الغٌر متفرغ فً جامعة الملك فهد للبترول و المعادن) بجائزة التمٌز فً خدمة قطاع هندسة البترول على
مستوى العالم حٌث تم اختٌاره من بٌن أكثر من  000000عضو فً أكبر و أقوى جمعٌة تقنٌة فً العالم و كأول منهدس ٌترول سعودي
و عربً ٌفوز بهذه الجائزة العالمٌة خالل فترة الستٌن سنة الماضٌة .تعتبر هذه الجائزة تقدٌراً و اعترافا ً من قبل جمعٌة مهندسً البترول
العالمٌة لما وصلت إلٌه صناعة هندسة البترول السعودٌة بقٌادة شركة أرامكو السعودٌة القائمة على مبدأ التطوٌر و القٌادة الفعالة
لمهندسٌها السعودٌٌن و اإلرتقاء بهم فً مصاف و مقدمة الدول الرائدة فً هذا المجال.
لقد تم اختٌار الدكتور النعٌم كرمز لما ٌقدمه مهندسو البترول السعودٌون من مساهمات استثنائٌة و جهد مُمٌز لتطوٌر قطاع هندسة
البترول فً المملكة العربٌة السعودٌة و اإلرتقاء بهذه المهنة اإلستراتٌجٌة فً أقلٌم الشرق األوسط و العالم أجمع من خالل األعمال
التطوعٌة فً الكثٌر من نشاطات الجمعٌة الفنٌة واالجتماعٌة و قٌادة الكثٌر من المؤتمرات المحلٌة و اإلقلٌمٌة و الدولٌة و القٌام ببعض
األعمال التطوعٌة فً جامعات المملكة العربٌة السعودٌة التً تدرس هذا التخصص و أخٌرا المشاركة الفعالة لتثقبف المجتمع العربً
عامة و السعودي خاصة و تصحٌح بعض المفاهٌم الخاطئة التً تنشر فً وسائل اإلعالم من خالل المقاالت الصحفٌة و المواقع الغٌر
ربحٌة على شبكة األنترنت .تعتبر هذه الجائزة إعترافا ً عالمٌا ً برٌادة قطاع هندسة البترول فً المملكة العربٌة السعودٌة الذي ٌدٌر بكفاءة
عالٌة أكبر إحتٌاطً بترولً فً العالم و سوف تسلم هذه الجائزة لسعادة الدكتور النعٌم -بالنٌابة عن جمٌع مهندسً البترول السعودٌٌن-
خالل المؤتمر العالمً للجمعٌة الذي سوف ٌقام فً مدٌنة دنفر األمرٌكٌة فً شهر أكتوبر من هذا العام.
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