Yosouf Saleh
Yosouf Abdulrahman Saleh Al-Salehi joined Qatar Science & Technology Park (QSTP) as
Executive Director in October, 2018. Yosouf brings a wealth of expertise to this senior leadership
role from the fields of tech development and research.
Over the past 24 years, Yosouf has held technical, management and research positions in the oil
and gas industry in Qatar, starting his career in 1997 as a quality controller at Qatar
Petrochemical Company (QAPCO) before rapidly progressing to leadership positions.
In 2007, he joined the Qatar Shell Research & Technology Centre (QSRTC) – an anchor tenant of
QSTP. In 2011, Yosouf held the position of Vice President at QSRTC where he oversaw QSRTC’s
$100 million investment commitment to research, with a specific focus on ‘Corrosion in Gas
plants’ and ‘CO2 Utilization and water solutions’.
In his capacity as Vice President of QSRTC, Yosouf also managed Qatar Shell’s collaborations
with various local and international academic institutions and ensured the organization met its
Qatarization KPIs in each department.
He is a long-standing member of the Qatar University Technical Advisory Committee, the Gas
Processing Centre, and serves on various advisory boards at Texas A&M University at Qatar
(TAMUQ). He has served as a jury member of ‘Stars of Science’ – the first Pan-Arab reality-TV
program showcasing young innovators.
Yosouf is a published author of an Arabic management book (translated title: The Path to
Personal Success).

يوسف صالح
 وهو يتمتع،2018 تنفيذيا في شهر أكتوبر
مدير
انضم يوسف عبدالرحمن صالح الصالحي إلى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بوصفه ًا
ً
.بخبرة عملية واسعة في مجاالت بحوث وتطوير التكنولوجيا
، ش غل يوسف صالح عدة وظائف فنية وإدارية وبحثية في قطاع النفط والغاز بدولة قطر،وخالل السنوات األربع والعشرين الماضية
 قبل أن يرتقي السّلم الوظيفي بسرعة ويتسلم،) بوظيفة مراقب جودة في شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو1997 استهّلها في العام
.مناصب قيادية

 وهو إحدى الشركات التي تحتضنها واحة قطر للعلوم، انضم يوسف صالح إلى مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا2007 في العام
، مليون دوالر في البحوث100  حيث أشرف على استثمار بقيمة، منصب نائب الرئيس في المركز2011  ليشغل في العام،والتكنولوجيا
 خالل، كما أشرف.‘مع تركيز خاص على ’مشكلة التآكل في محطات الغاز‘ و"استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون والحلول المائية

 وضمان تحقيق المركز، على اتفاقيات التعاون التي أبرمها المركز مع مختلف المؤسسات األكاديمية المحلية والدولية،توليه هذا المنصب

.خطته للتقطير في كل قسم من أقسامه

أيضا من األعضاء القدامى في اللجنة الفنية االستشارية للعلوم والهندسة بجامعة قطر ،وفي مركز أبحاث معالجة
ويوسف صالح هو ً
الغاز بالجامعة ،وشغل عضوية العديد من المجالس االستشارية بجامعة تكساس إي أند إم في قطر .كما كان عضو في لجنة حكام
برنامج ’نجوم العلوم‘ ،أول برنامج من تلفزيون الواقع على مستوى العالم العربي الذي يعرض إنجازات المبتكرين الشباب.

أخيرا ،فقد قام يوسف صالح بتأليف ونشر كتاب حول اإلدارة باللغة العربية بعنوان ’الطريق إلى النجاح الشخصي‘.
و ً

