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يوليو تاريخ الميالد: 1982   
    مكان الميالد :    الكويت

 
 المؤهالت األكاديمية

 2004 تقدير امتياز-بكالوريوس التصميم الداخلي )الجامعة األمريكية بالشارقة( 

 2010 ماجستير إدارة األعمال )جامعة ماستريخت إلدارة األعمال بالكويت( 

 

 الحــرفــيـةالمهــــارات 

 بالغة في التعامل باللغتين العربية واإلنجليزية

 شخصية دافئة تتمتع بالحماس والحنان

 مبدعة وغير قابلة للتشتت

 قادرة على التحفيز والقيادة

 متميزة في مهارات التواصل واإلقناع

 

 الـخـبـــرات المــهــنــيــة

 Presentation Artمديرة برزنتيشن ارت    الوقت الحاضر – 2004

www.presentation-art.com     
 

 Interior Artمديرة انتيريرآرت    الوقت الحاضر – 2007

www.interiorart.com.kw 
 

 Pieces by Farah" بيسز باي فرح"مؤسس شركة    الوقت الحاضر – 2011

 تصميمات أثاث وإكسسوارات منزلية

 صممت وصنعت بالكويت

www.piecesbyfarah.com 
 

 اإلنــــــجـــــــازات
 

تولد لدي اإلصرار على المساهمة في تطوير الشركة عبر  Presentation Artمنذ أن بدأت العمل مع شركة بريسنتيشن آرت 
بداعية جديدة لكي تتبناها الشركة، فقد لعبت دورًا أساسيًا في  ابتداع هوية مؤسسية جديدة في اثناء البحث عن فرص تجارية وا 

ذلك على نمو اليد العاملة توسيع مجاالت األعمال التجارية للشركة على امتداد تسع سنوات من العمل الجاد والمتفاني وانعكس 
بالشركة من موظفين إثنين ليصلوا إلى ما يزيد عن ثالثين موظف من خالل إنشاء أقسام أعمال منفصلة مثل قسم تشكيل وخلق 
النماذج المعمارية وقسم وآخر للرسوم المتحركة وأدوات التصيير. وعند اطالقي العمل في شركة انتيريور آرت التي قمت 

توليت مسؤولية الترويج لخدماتها من خالل المشاركة في المعارض على الساحتين المحلية والدولية،  2007بتأسيسها عام 
حيث تطورت الشركة وأصبحت لديها مكونات التشغيل الناجح من إدارات منفصلة لريادة عمليات التصميم الداخلي مثل وجود 

دارة خاصة  بأدوات التصيير، وأخرى متخصصة لمتابعة المشاريع، جناح متخصص بالشركة معني بالتصميم وصياغة، وا 



دارة معنية بعمليات البناء، وورشة متخصصة بالنجارة وأخرى معنية شؤون  ومثلها معنية باألثاث والتجهيزات والمعدات، وا 
 اإلدارية.

 

 ورش عمل معنية بالتصميم
 

عدد من ورش العمل التي أقيمت بالكويت عن "تزيين  اكتسبت في العشر سنوات الماضية خبرات مهنية مكنتني من قيادة وتقديم
فيالتك"، وتهدف هذه الورشة إلى إعداد المشاركين لالنخراط في عالم التصميم عن طريق تعريضهم إلى عدد ال يحصى من 

وما إلى  جوانب العمل في مجال الديكور، وتشكيل المكونات األساسية ألي تصميم مثال عناصر األلوان وتنسيقها، والتشطيبات
 3ذلك من أمور تخص المنزل. وتتميز ورشة العمل التي أقودها بالسير بخطى سريعة بحيث يتم توفير المادة العملية في خالل 

أيام، عبر التركيز على انخراط عدد محدود من المشاركين في كل ورشة من أجل ضمان توفير أقصى قدر من "التجارب 
دمة في إطار من األجواء الودية والتفاعلية مشجعين الحضور على التفاعل والتدفق الحر مق-الفردية " لكل مشارك أو مشاركة 

لألفكار والتواصل البناء فيما بينهم. ومن خالل الخبرة الواسعة والمكتسبة في مجال األعمال التجارية أستطيع أن أعمل على 
 توليد اهتمام ومتابعة إعالمية واسعة وتغطية صحفية كثيفة.

 

 مشاريع البارزة التي عملت عليها في مجال التصميم الداخلي:ومن ال

 

 مدير تصميم المشروع   أستون مارتن )الكويت(

 

 مستشار   مشروع "أوكيانا وورلد فيرست"

 

 مستشار   فندق )مونارك( الكويت

 

 تصميم/إنشاء  مشاريع السكن الخاص المتنوعة

 وخارج الكويت.شاملة الفلل والشاليهات والمزارع داخل      

 

 تصميم/إنشاء    المشاريع التجارية

 بيرفكت تن     

 سكين كلينيك     

 فندق ريستر     

 صالون كليبس     

 صالة عرض أستون مارتن.     

 

 تصميم/إنشاء   مشاريع الفنادق والمطاعم

 فندق ريستر     

 كل األفرع بالكويت –مطعم نايثانز فايموس      

 جومقهى رد مان     

 مقهى يوجن فروز     

 مقهى هوم بيري     

 



 تصميم/إنشاء   مشاريع المكاتب التجارية

 مكاتب شركة إيفاد القابضة     

 الكويت –شرق  –مكاتب شركة أديم لالستثمار      

 بمصر –مكاتب شركة أوفيس بلس      

 الكويت –شرق  –المقر الرئيسي لمكاتب الشركة الوطنية لالتصاالت      

 الكويت –مكاتب اإلدارة العليا لشركة بيت األوراق      

 برج الشيرا     


