د النعيم يفوز بجائزة التميز اإلقليمية لخدمة قطاع هندسة البترول
جريدة اليوم السعودية  8يونيو 0202م

أعلنت جمعية مهندسي البترول العالمية جوائزها لعام 0202م لجميع الفئات حيث تم اإلعالن عن فوز سعادة الدكتور سامي بن
عبدالعزيز النعيم (المستشار األعلى لهندسة البترول في شركة أرامكو السعودية و الكاتب اإلقتصادي في جريدة اليوم) بجائزة التميز في
خدمة قطاع هندسة البترول على مستوى منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا .تعتبر هذه الجائزة تقديراً من جمعية مهندسي البترول
العالمية لما قدمه الدكتور النعيم من مساهمات استثنائية و جهد مُميز لتطوير فرع هذه الجمعية المهنية في المملكة العربية السعودية و
الدعم الالمحدود الذي بذله لقطاع هندسة البترول اإلقليمية و الدولية من خالل المشاركة الفعالة في العديد من األنشطة الفنية واالجتماعية
و قيادة الكثير من المؤتمرات المحلية و اإلقليمية و الدولية و القيام ببعض األعمال التطوعية كالتدريس في جامعة الملك فهد للبترول و
المعادن و المشاركة في المجلس اإلستشاري لهندسة البترول في جامعة الملك فهد للبترول و المعادن و المجلس اإلستشاري لهندسة
البترول في جامعة الملك سعود و قيادة اللجنة الفنية لل ُمؤتمر السعودي األول لقطاع اإلنتاج و التنقيب الذي أقيم عام 0222م في الرياض
و مشاركته في اللجنة اإلشرافية للمؤتمر الثاني الذي سوف يقام في نهاية هذه السنة في حرم جامعة الملك فهد للبترول و المعادن .باإلظافة
إلى جهود الدكتور النعيم في تنمية الثقافة النفطية في المجتمع السعودي و تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تنشر في بعض وسائل
اإلعالم من خالل عموده األسبوعي الذي ينشر في الملحق اإلقتصادي لجريدة اليوم السعودية .المعروف أن الدكتور النعيم كان رئيسا ً
لفرع الجمعية في المملكة العربية السعودية لعام 0222 – 0222م و ساهم مع كثيراً من األعضاء في اإلرتقاء بفرع الجمعية ليصل إلى
المستوى اإلقليمي و الدولي من خالل النشاطات العلمية و اإلجتماعية و المؤتمرات التي يقوم بها باعتراف كثيراً من المتخصصين في
قطاع النفط و الجمعية األم في الواليات المتحدة األمريكية حيث فاز عدة أعضاء في الجمعية بجوائز أقليمية و دولية إعترافا ً بريادة قطاع
هندسة البترول في المملكة العربية السعودية الذي يدير بكفاءة عالية أكبر إحتياطي بترولي في العالم .سوف تسلم هذه الجائزة لسعادة
الدكتور النعيم خالل المؤتمر اإلقليمي للجمعية للصحة و السالمة واألمن و البيئة الذي سوف يقام في مملكة البحرين في شهر أكتوبر من
هذا العام .كما أن هذه الجائزة سوف تخول الدكتور النعيم للمنافسة على جائزة التميز العالمي لقطاع هندسة البترول لعام 0200م.

