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سلسلة  تستضيف الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول ضمنتكساس إي أند أم في قطر 

 محاضرات العميد للقيادة
 

ضمن  الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول، الجيدهياسر  /السيدجامعة تكساس إي أند أم في قطر  تاستضاف

مبنى  بالحديث مع الطالب وهيئة التدريس في الجيدهحيث قام السيد ياسر سلسلة محاضرات العميد للقيادة، 

 .الجامعة الكائن في المدينة التعليمية
إّن عنصر القيادة هو واحدٌ  " :قائالا  سيزار مالفي /تحدث عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر الدكتور

من ستة قيم رئيسية يتمتّع بها كل طالب في جامعة تكساس إي أند أم، وتمنح سلسلة المحاضرات هذه الفرصة 

ونحن ممتنون .  حكومي في دولة قطرلطالبنا لكسب المعرفة من أهم الرواد والقادة في المجال الصناعي وال

معنا في هذه السلسلة ولمشاركة خبرته ومعرفته مع طالبنا الذين سيشكلون الجيل  الجيدهالستضافة السيد 

 ". القادم من قادة الهندسة في دولة قطر
رار الطالب على االستم الجيدهوخالل المنتدى الحواري للمعلومات والذي تضمن أسئلة وأجوبة، حّث السيد 

حيث يميل المهندسون لالنطوائية ولتكريس وقتهم للعمل، ولكن على  بالمحاولة لفهم الناس والثقافات،

 (التعامل مع العالقات الشخصية بحكمة وتعاطفالقدرة على )المهندس المحترف أن يتمتع بالذكاء العاطفي 
يرتبط الذكاء " وأضاف " ضائهيعتبر نجاح فريقك من نجاح أع: " وليس فقط معدل الذكاء العالي قائالا 

ا ألنك ستقوم بالعمل مع أشخاص من كافة األطياف والمجتمعات المتعددة والجنسيات  العاطفي بالذكاء عموما

 ".  المختلفة
الطالب باالستمرار الدائم بقراءة المقاالت والمنشورات ليس فقط بما يتعلق باختصاصاتهم  الجيدهكما نصح 

الهندسية والتقنية، وقراءة كافة أنواع المقاالت بما يشمل الفلسفة والسياسة وغيرها، وذلك لتوسعة إدراكهم 

لمغامرة لتجربة األشياء بروح ا يتعلمون من األخطاء، وأن يتمتعوا وأخبر الطالب بأنهم يجب أن. المعرفي

 .الجديدة لتنويع خبراتهم وإثراء شخصياتهم
   

وقام بسرد حياته المهنية المبكرة، كمهندس كهربائي حيث اختار العمل الميداني مع الخبراء والفنيين على 

برته حيث بدء العمل في قطاع النفط والغاز، حيث قال أنه استخدم خ.  العمل المكتبي لكسب الخبرات العملية

 .لنقل قطر إلى المستوى التالي في ذلك المجال لكسب المعرفة المطلوبة
وقبل انضمامه لقطر كوول .  شركة قطر كوول ، ثالث أكبر شركة لتبريد المناطق في العالم  الجيدهيترأس 

 المتحدةفي المملكة (  LNG)ومدير شركة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال المدير العام   الجيده، كان 

من استهالك المملكة المتحدة %  20أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في أوروبا الغربية وتوفر  التي تعد  



 

  
 

دراسته وحصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة  الجيدهأكمل السيد .  ( LNG)للغاز الطبيعي المسال

إدارة المشاريع المهنية ى شهادة الكهربائية من جامعة ميزوري في الواليات المتحدة، وهو حاصل عل

(PMP® ) من معهد إدارة المشاريع(PMI ) ،على ماجستير في إدارة األعمال التنفيذية  كما أنه حاصل

 .في شنغهاي، الصين  HEC-Paris معهد من
 ،هذا القطاعمن عقد من الخبرة في مجال الطاقة، وقد شغل مناصب في جميع أنحاء بأكثر  الجيدهيتمتّع السيد 

وقام بتأسيس .  االستثماريةمشاريع الهندسة العمليات وإدارة المشاريع والتسويق وو بما في ذلك الصيانة

ا و. لراس غاز في كوريا تعاونأول مكتب  مشروع توسعة ل مدخل المرافقمنصب رئيس مشروع  شغل أيضا

 .هيوستن بوالية تكساسة مدينمشروع في  تنفيذلشركة إكسون موبيل كمهندس  وتم انتدابهراس غاز الثاني، 
من  عمل على مجموعة وقدصناعة الطاقة، قطاع في  ومتنوعة واسعة خبرة الجيدهولدى السيد ياسر 

قطر وكوريا واليابان وفرنسا والنرويج والواليات المتحدة بلدان كدولة المشاريع العالمية في أربع قارات في 

 .األمريكية وإيطاليا وسنغافورة والمملكة المتحدة
 

### 
 

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

، وبرنامج الماجستير في الهندسة 2003التعليمية التابعة لمؤسسة قطر منذ عام وهندسة البترول في المدينة 
مهندس  750 اكثر من . وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر2011الكيميائية منذ خريف 

 . 2007منذ العام 
لعلوم اإلنسانية وعالوةً على برامج الهندسة، تقوم الجامعة أيضاً بتقديم برامج في العلوم والرياضيات وا

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 

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

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

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

 لدولة قطر.   دوالر أمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة
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