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سيرة ذاتية  

درة تقي  
المؤسس والمدير اإلبداعي  

 

 

. وقد تربت في بيئة محاطة بالفنون الجميلة واألداء، فال عجب إذاً أن 1984ولدت درة تقي في المجر عام 

يكون أولل معرض فني لها كان في فترة المراهقة. وألنها دائماً ما أحبت السفر، بدأت الحياة والدراسة في 

إلى المجر، درست العمارة في الجامعة  بعد عودتهاعاماً.  16الفرنسا وإسبانيا وإنجلترا منذ أن كان عمرها 

حيث بدأت حياتها  2012الفنية ببودابست وذهبت لدراسة التصميم الداخلي في إنجلترا. تخرجت درة عام 

المهنية كمصمم معمار داخلي في آسيا. وقد عملت في البداية لدى مؤسسة تصميم يابانية مرموقة، وسرعان 

الخبيرة في التصميم وأخالقها العملية التي تتسم بالكفاءة. وزاد ما ترقت درة في المناصب بفضلل عينها 

تصميم وإدارة المشاريع للفنادق الحصرية ومراكز التسوق في سنغافورة وماليزيا من اهتمامها بالتصميم 

والفخامة بحيث عادت لمواصلة دراسة ماجستير إدارة األعمالل في سلع وخدمات الرفاهية في موناكو.  

 

صمم أزياء بعد راسة المعمار والهندسة واألعمالل. وبعد تصميم العالمة التجارية الخاصة بها أصبحت درة م

، وسعت درة من المعرفة العالمية بها حيث شاركت في فعاليات مثلل 2011درة تقي في موناكو في العام 

جمالل الكون في بأبو ظبي ومسابقة ملكة  1وجائزة فيسروي الكبرى خاللل فورميوال أسبوع الموضة بلندن 

.2014الواليات المتحدة عام   

دي حماس لإلبداع والتعبير عن نفسي بصرياً لإلى حبي المبكر للفنون. فقد كان يعود األمر برمته "تقولل درة: 

سواء في صورة رسم أو معمار أو تصميم أزياء. رتبط تصميم األزياء كثيراً بالمعمار: ففي كلتا الحالتين، 

واألداء العملي إلنشاء تصميم يقاوم الزمن." يأحقق التوازن بين الشكلل الجمالأسعى لفهم العميلل و  
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الجدولل الزمني  
 

1984 ولدت في المجر    

الدراسة  

2000 – المدرسة متعددة التقنيات، آجين، فرنسا   2001   

2004 تخرجت من مدرسة إلت أباكزاي سيزير جانوس العليا في المجر     

2004 –  2006 في جامعة التكنولوجيا ببودابست، المجردرست المعمار     

الهندسة المعمارية، المعهد القومي للعلوم التطبيقية في رين، فرنسا     

2006 –  2009 درجة البكالورسو مع مرتبة الشرف في المعمار الداخلي، جامعة بيدفوردشاير،   

–لوتون  لندن، إنجلترا   

2007 –  2008 عددة التقنيات، فالنسيا، إسبانياالهندسة الصناعية، جامعة فالنسيا مت    

2012 –  2013 ماجستير إدارة األعمالل في إدارة الرفاهية من جامعة موناكو    

العملل  

2009 –  2010 مصمم داخلي في روح التصميم، طوكيو، اليابان، فرع بماليزيا   

2011 –  2012 مصمم داخلي بوزارة التصميم، سنغافورة   

2013 – www.doratokai.comالمؤسس والمدير اإلبداعي لدرة تقي، موناكو  حتى اآلن   

2014 – -مؤسس ومدير فني لنيوجمالل، اإلمارات العربية المتحدة  حتى اآلن   

www.neojamal.com  

media@doratokai.comلمزيد من المعلومات، يرجى مراسلة بالبريد اإللكتروني عبر العنوان   


