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 جامعة تكساس أي أند أم في قطر تسّمي يوسف الجابر الخريج المتميز لهذا العام
 

، لقب الخريج المتميز للعام في في قطر لألبحاثمركز توتال السيد/ يوسف الجابر، نائب رئيس  2007نال خريج الدفعة 

 فرع الجامعة في قطر، ويعتبر الجابر ثاني خريج يتلقى هذه الجائزة السنوية. 

 

لية ولمساهمته القيمة في جامعة تكساس والجدير بالذكر أن ترشيح واختيار الجابر لهذه الجائزة كان لنجاحه في مسيرته العم

المجلس االستشاري إي أند أم في قطر، حيث كان الجابر واحداً من خريجي الدفعة األولى للجامعة، وهو عضٌو حالي في 

لجامعة تكساس إي أند أم في قطر، كما أنه ممثٌل لخريجي الجامعة في مجلس عمداء الجامعة  الصناعي للهندسة الكيميائية

 ير.للتطو

 

محمد بن صالح بن ومن بين التكريمات المهنية التي حصل عليها الجابر، جائزة تقديرية من سعادة الدكتور/ 

رئيس المسؤولية االجتماعية في المؤتمر العالمي العشرين ، على دوره كنائب لوالصناعة وزير الطاقـة  –  السادة عبدهللا

، ومؤخراً على جائزة أوريكس جي تي إل المملكة المتحدة بي إل سيسنتريكا كما أنه حاصل على جائزة التميز من  للنفط.

 رؤية قطر الوطنية للطالب في منتدى أمن المياه الصناعي في قطر.كما كان الجابر أيضاً عضواً في فريق مجلس إدارة

 .2016-2011 مابين لفترةفي افي القطاعات االجتماعية والبيئية  2030 للعام

 

، كخبير في المشاريع المستدامة بعد حصوله على بكالوريوس الهندسة 2008بشركة قطر للبترول في العام  التحق الجابر

والتي تعد شركة  بي إل سيسنتريكا عمل لفترة في  2010الكيميائية من جامعة تكساس أي أند أم في قطر. وفي العام 

اإلبتعاث الخارجي المقدمة من قطر للبترول للتنمية  ، كجزء من مبادراتالمملكة المتحدةللطاقة والخدمات مقرها في 

، ليلتحق 2011في العام  واألبحاث في الطاقة المتجددة.  وأصبح الجابر من كبار محللي الطاقة المتجددة في قطر للبترول

المؤسسية، ن بشركة توتال أي أند بي قطر كرئيس للمسؤولية االجتماعية المؤسسية والشؤو 2013الجابر فيما بعد في العام 

عن تطوير مشاريع الطاقة الشمسية  على العديد من مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة، فضالً  حيث كان يشرف

 . 2016الكامنة "سن باور" التابعة لتوتال. وبدء في عمله الحالي كنائب لرئيس مركز توتال لألبحاث في العام 

 

إنه لشرف كبير لي أن أتلقى جائزة خريج العام من جامعة تكساس إي أند أم في  وفي تعليقه على هذا التكريم قال الجابر : "

طالب عضو في جمعية  800قطر ، حيث أنني كنت واحداً من خريجي الدفعة األولى للجامعة التي قامت بعدها بتخريج 

 فاجأة مميزة لي ".  م اخريجي الهندسة،  لم أكن أتوقع أن أتلقى هكذا جائزة في يوم من األيام، وهذا ما جعله

 

 وأضاف "جميع الطالب السابقين لجامعة تكساس أي أند أم في قطر بالفعل يستحقون هذه الجائزة في كل عام، حيث أنني
غالباً ما ألتقي بالعديد من زمالئي وخريجين آخرين من الجامعة كوننا جميعاً نعمل في قطاع الطاقة، وإنني أؤمن أنهم 

رائعين ومميزين لجامعة تكساس أي أند أم في قطر. أنا فخوٌر لكوني جزء من جمعية خريجي جميعاً يعتبرون سفراء 

الهندسة، وآمل أن يكون أوالدي يوماً ما جزًء من امتداد هذه العائلة أيضاً.  وفي الختام، أود التأكيد على أن هذه الجائزة هي 

 تنمية والتطوير". مسؤولية إضافية لضمان استمرارنا بالمضي بأعلى المعايير وال

 



حيث  ,وتّم تكريم يوسف الجابر في سحور أقامته جامعة تكساس أي أند أم في قطر لخريجيها في فندق غراند حياة الدوحة

حضر هذا التكريم نحو مائة وأربعون من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطالب سابقين من الجامعة. وهدفت هذه 

 الفعالية لتشجيع الخريجين على التواصل المستمر والبقاء على اتصال مع الجامعة. 

 

ر/ حسن بّزي ، الذي قام مكتبه بتنظيم هذه ، الدكتوالمشاركة والتوعيةواستلم الجابر جائزته من الرئيس التنفيذي للتنمية و

 الفعالية باالشتراك مع مجلس خريجي جامعة تكساس أي أند أم في قطر. 

 

وقال الدكتور بّزي: " يشرفني تقديم جائزة خريج العام للسيد الجابر، إلنجازاته، وإصراره على النجاح، والتزامه 

 ". 2030باالستدامة، واألهم من هذا لجهوده القيمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 
 

  –انتهى  --

 

 
 عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 

أند أم في قطر بأحد أهم البرامج الهندسية الرائدة في العالم، وتقدم برامج  تتمّيُز جامعة تكساس إي
البكالوريوس في اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والكمبيوتر والهندسة الميكانيكية 

 ، وبرنامج الماجستير في2003وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر منذ عام 
 850 ر حواليمن جامعة تكساس إي أند أم في قط . وقد تخرج2011الهندسة الكيميائية منذ خريف 

 . 2007مهندس منذ العام 
 

وعالوًة على برامج الهندسة، تقوم الجامعة أيضاً بتقديم برامج في العلوم والرياضيات والعلوم اإلنسانية 
والفنون الحرة. االختصاصات الهندسية األربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر 

التكنولوجيا. المناهج التي يتم هي معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسية في مجلس االعتماد للهندسة و
تدريسها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، هي بصورة جوهرية نفس المناهج الموجودة في الجامعة 

الواليات المتحدة األمريكية، ويتم تدريس المناهج باللغة -األم في مدينة كوليج ستيشن في والية تكساس
. كما تمتاز الجامعة بنفس السمعة في التميز، وااللتزام اإلنكليزية في الدوحة ضمن إطار تعاون تعليمي

 بإعداد 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  

 36.42البحوث التي تقّدر قيمتها بأكثر من  هذه التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات
 مليون دوالر أمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة لدولة قطر.  
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