
Bio: 
As a Creative Leader, the main aim is to help creatives thrive in the business while 
enjoying their creativity most of the time. The art of running a creative business 
and how to lead a team to design a product or an experience to enhance the 
human aspect first and for most, are the two main passions to Abdulwahab 
AlZamel. From his love of science, he became an Engineer, and from the love of 
art, he Developed the communication skills needed to express his ideas as a 
Designer. In his philosophy, Business is the mixture of art & science where being a 
creative is a brilliant way to solve problems in business and to help the human 
behind the business create their own solutions.  


Who am I on paper?

• Electrical Engineering, Diploma ~KWT

• Team Leader and supervisor at M.E.W 2005-2011

• Mechanical engineer, Bachelor ~USA

• Chief Of Operation, COO and head of Business development Department at 

Dar Alshaheen Consultant

• Specialist Industrial/Product Designer. Awarded By Sabah Al Ahmad Center 

for Giftedness and creativity `2020

• Certified Creative Leader and business developer. 

• Member in the judging committee TIM competition ~2019

• Founder/Design Director at Dezign186.




سيرة ذاتية: 
كقائد ابداعي و متخصص في القيادة االبداعية وفنونها في ادارة املشاريع يهدف الى مساعدة املبدعني عن طريق تعزيز مهارات 

القيادة واالدارة للنجاح في سوق العمل. الرغبة في صنع فريق من املبدعني لتصميم منتج او تجربة من خالل استخدام عملية مركزها 
"االنسان" و باالضافة الى التصميم وفن التجارة هم اعمدة اساس منظومة الشغف لي عبدالوهاب الزامل. امتدادا للميول 

العلمية حصل على شهادة الهندسة ومن خالل االهتمام في الفنون بكل أشكالها طور املهارات املطلوبة في فن التواصل لتساهم في 
صنع افكاره كمصمم. بالنسبة له، التجارة هي خليط من العلم والفن ولذلك يؤمن بان التفكير االبداعي اداة مهمة لحل املشاكل 


العملية والنظرية ألي مشروع تجاري.


من هو على الورق؟
•
دبلوم هندسة كهربائية ~ الكويت
•
مساعد مهندس وقائد فريق شبكات توزيع الكهرباء ~ وزارة الكهربا واملاء ٢٠٠٥-٢٠١١
•
بكالوريوس هندسة ميكانيكية~ الواليات املتحدة االمريكية 
•
مدير ادارة التشغيل وتطوير املشاريع ~ دار الشاهني لالستشارات الهندسية
•
متخصص في التصميم الصناعي و املنتجات. حائز على جازة ”مركز صباح االحمد للموهبة واالبداع“~ ٢٠٢٠
•
شهادة القيادة االبداعية وتطوير االعمال 
•
عضو لجنة تحكيم املؤتمر الهندسي العاشر ~ ٢٠١٩
•
(Dezign186)  مؤسس و مدير قسم التصميم ~  شركة ديزاين ون ايتي سكس

Contact:

Web: www.bizness186.com

Email:abdulwahab@bizness186.com

Instagram: Bizness186 

YouTube: Bizness186 


http://www.bizness186.com
mailto:abdulwahab@bizness186.com

