BACHELOR OF
ARCHITECTURE

CAAD
FACILITIES

ﻭﺍﻟﻔﻥ
DESIGN, CREATE AND DEVELOP FORMS AND SPACES
FOR BUILDINGS THAT INSPIRE, CULTIVATE AND SATISFY
HUMAN NEEDS AND ASPIRATIONS.

We ensure that our students have access

MATERIALS LABS

to the best facilities available at this level

Woodshop

in the country.

Metal Shop
Ceramics Lab

CAAD Labs promotes the act of making as

Finishing Lab

an essential component of a comprehen-

Materials Library

sive design education. It provides support
The Bachelor of Architecture program
at American University of Sharjah
offers a comprehensive curriculum as
well as a diverse studio environment,
both of which encourage creative,
critical approaches to design. Our
program is the first program of its kind
outside North America to be granted
accreditation by the National Architectural Accrediting Board (NAAB) of the
United States.

بكالوريــوس العمــارة

Bachelor of Architecture

Designed for students who seek a
professional career in architecture, our
program requires five years of university studies plus professional training.
The curriculum meets the requirements for licensure that prevail in the
United Arab Emirates and prepares our
graduates for professional practice
throughout the region. All students
in the College of Architecture, Art
and Design (CAAD) must complete
the one-year foundations program

before advancing into their major field
of study. Through this program, our
students develop a basic practical
and critical understanding of design
principles.

and resources for student and faculty

DIGITAL FABRICATION LABS

production of full-scale design output in

CNC Routers

pursuit of academic excellence, scholarly

Laser Cutters

activities and cross-disciplinary practice.

3D Printers

The labs consists of three primary lab

Thermoforming Machine

Students are given the opportunity
to exhibit, discuss and present their
work in a variety of different forums,
including settings involving professionals from the field. Our faculty
members are all highly qualified,
creative and experienced in their
respective fields and approach instruction from an interactive and interdisciplinary perspective.

groups: Materials Labs, Digital Fabrication

CNC Foam Cutter

Labs and Multimedia Labs.

Industrial Robotic Arms

Our graduates become practicing
professionals who have an impact on
the region’s design, architecture and
urbanism. Many also attend high-profile
graduate programs in Europe and North
America.

"What's great about the program is that
we continuously engage in using digital
technologies and fabrication to advance
our research within the context of
contemporary practice and design. Our
faculty members are extremely knowledgeable and supportive so students
really benefit from their expertise and
dedication. We work hard but are also
exposed to professional standards and
I consider myself really lucky to have
been given a chance to learn from the
best in the field."
Maryam Mosallem
Architecture Student

The Bachelor of
Architecture program is
the first of its kind outside
North America to be
granted accreditation by
the National Architectural
Accrediting Board (NAAB)
of the United States.

MULTIMEDIA LABS
Media Production Lab
Post-Production Lab
Photo Studio

Through our emphasis
on cutting-edge
technology, hands-on
education and
critical thinking skills,
the Department
of Architecture prepares
students to contribute
significantly to the
professional world
of architecture and
interior design.

"I love seeing students’ work develop and
mature as a result of their hands-on making
experiences in our labs."
Ammar Kalo
Assistant Professor of Architecture
Director of CAAD Labs

IS THE 2013 MARKET VALUE OF
THE MENA DESIGN INDUSTRY.
THE REGION
NEEDS
DESIGN
GRADUATES
BY 2019.

Darkroom
Printmaking Lab
Physical Computing Lab
Design Center
"The years spent in the program must
be memorable, fostering high levels of
creativity and critical thinking."
Cristiano Luchetti
Assistant Professor of Architecture

Sources:
MENA Design Outlook Report 2015,
MENA Design Education Outlook 2016.

"This would suggest the
need for a nine-fold
increase in the number
of design graduates
currently being produced
in order to make the
growth ambition selfsustainable."

في سنة  ،2013بلغت القيمة

مرافق كلية العمارة
والفنون والتصميم

بكالوريوس العمارة
ﻭﺍﻧﺷﺎء

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

Add coma
OUR GRADUATES FIND JOBS WITH
Anarchitect, Calliston, Emaar Properties,
Loci Architecture + Design, Nakheel,
Perkins + Will, RMJM, RTKL, Sharjah Art
Foundation, X Architects

OR THEY CONTINUE THEIR EDUCATION AT

تصميم ،وتطوير المساحات واألنماط
الضرورية إلنشاء مبان بتصاميم تستشرف

ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻻﻣﻳﺭﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ

السوقية لصناعة التصميم في منطقة

احتياجات وتطلعات مستخدميها.

يطــرح البرنامــج منهــج دراســي متكامــل وبيئــة

متنوعــة مــن اســتيديوهات التصميــم وكالهمــا
يشــجع وينمــي التوجهــات اإلبداعيــة والنقديــة.

دراســة متطلبــات البرامــج التــي تــم تنســيبهم

إليهــا .ويعمــل برنامــج الســنة التحضيريــة عــى
ً
فهمــا عمليً ــا ونقديً ــا
إكســاب الطلبــة الجــدد

وهــو أول برنامــج عمــارة يطــرح خــارج أمريــكا

ألســس التصميــم.

الوطنــي العتمــاد برامــج العمــارة فــي الواليــات

وتتــاح الفرصــة لطلبــة القســم لعرض ومناقشــة

الشــمالية يحصــل عــى اعتــراف المجلــس

المتحــدة األميركيــة National Architectural

.)Accrediting Board (NAAB

وتســتمر الدراســة فــي البرنامــج لمــدة خمــس

أعمالهــم التصميميــة في الملتقيــات والمنتديات

والتــي يضــم بعضهــا كبــار المتخصصيــن فــي
المجــال .ويتمتــع أعضــاء هيئــة التدريــس فــي

قســم العمــارة بأعــى مســتويات التأهيــل،

ســنوات باإلضافــة إىل فتــرة التدريــب العملــي.

والقــدرات اإلبداعيــة والخبــرات الطويلــة فــي

بحيــث يفــي بمتطلبــات الحصــول عــى ترخيــص

اإليجابــي والجمــع بيــن المســارات فــي إطــار

وقــد تــم تصميــم البنيــة الدراســية للبرنامــج
مزاولــة مهنــة معمــاري فــي دولــة اإلمــارات

العربيــة المتحــدة .كمــا يؤهــل الطلبــة لممارســة

المهنــة فــي دول المنطقــة.

ﻭﺍﻟﻔﻥ

ويتعيــن عــى جميــع الطلبــة الملتحقيــن بــأي

مجال تخصصهــم ،ويعتمــدون أســاليب التفاعل

لديهــم بصمتهــم فــي مجــال التصميــم والعمــارة
والتخطيــط العمرانــي فــي المنطقة بأســرها ،كما

مــن التخصصــات التــي تطرحهــا كليــة العمــارة
العمــارة ،إكمــال الســنة التحضيريــة قبــل بــدء

أوروبــا وأميــركا الشــمالية.

والفنــون والتصميــم ،بمــا فــي ذلــك تخصــص

 (betterﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ
use than what is
)?written

Fix this white line

ﻭﺍﻟﻔﻥ

"تحرص الجامعة عىل توفير أفضل المرافق
والتجهيزات المتاحة لطلبة كلية العمارة والفنون
والتصميم تساعد مختبرات الكلية عىل دعم العمل
اإلبداعي ،وتوفر كافة العناصر الضرورية لتعليم
التصميم بشكل متكامل .كما تضع هذه المختبرات
تشكيلة كبيرة من الموارد واإلمكانيات تحت تصرف
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتساعدهم عىل
إنجاز تصميمات كاملة بأحجامها الطبيعية سعيً ا إىل
التميز األكاديمي .كما تدعم هذه المختبرات األنشطة
البحثية واألعمال التي تتطلب أكثر من تخصص.
وتتكون مختبرات الكلية من ثالث مجموعات رئيسية
هي :مختبرات المواد ،ومختبرات اإلنتاج الرقمي،
ومختبرات الوسائط".
مريم مسلم
طالبة بقسم العمارة

يعتبر بكالوريوس العمارة الذي
تطرحه الجامعة األميركية في

من خالل توفير التقنيات

تساعد مختبرات الكلية عىل دعم العمل اإلبداعي،

مختبر التشطيبات النهائية

الحديثة والمتطورة واعتماد

وتوفر كافة العناصر الضرورية لتعليم التصميم

مكتبة المواد

أساليب التعليم بالممارسة
ٌ
والتفكير النقدي ،يعد قسم

بشكل متكامل .كما تضع هذه المختبرات تشكيلة

ﺍﻟﺗﻲ

ٌ
وتخــرج الكليــة معمارييــن عــى مســتو عــال،

عــدد مــن أرقــى المؤسســات االكاديميــة فــي

والفنون والتصميم.

ورشة المعادن
مختبر السيراميك

العمليــة التعليميــة.

يلتحــق عــدد منهــم ببرامــج الدراســات العليــا فــي

والتجهيزات المتاحة لطلبة كلية العمارة

ورشة النجارة واألعمال الخشبية

كبيرة من الموارد واإلمكانيات تحت تصرف الطلبة

مختبرات اإلنتاج الرقمي

وأعضاء هيئة التدريس وتساعدهم عىل إنجاز

أجهزة تقطيع المواد الصلبة ذات التحكم الحاسوبي

تصميمات كاملة بأحجامها الطبيعية سعيً ا لوصول

القواطع الليزرية

إىل التميز األكاديمي .كما تدعم هذه المختبرات

الطابعات ثالثية األبعاد

األنشطة البحثية واألعمال التي تتطلب أكثر من

معدات المعالجة والتشكيل الحراري

تخصص .وتتكون مختبرات الكلية من ثالث

قواطع المواد الرغوية ذات التحكم الحاسوبي

مجموعات رئيسية هي :مختبرات المواد ،ومختبرات

الروبوتات الصناعية

العمارة طلبته للمشاركة

Architectural Association, California College of
Arts and Crafts, Central Saint Martins College,
Columbia University, Florence Design Academy,
Harvard University, Institute for Advanced
Architecture of Catalonia, John F. Kennedy
University, London Metropolitan University,
Paris-Sorbonne University Abu Dhabi, Southern
California Institute of Architecture, University of
Michigan, Yale University

"أحب متابعة تطور وتحسن األعمال التي يقدمها
الطلبة نتيجة لمشاركتهم العملية المباشرة في
التجارب التي نجريها في مختبرات الكلية".
عمار كالو
أستاذ مساعد ،قسم العمارة ومدير مختبرات كلية
العمارة والفنون والتصميم

— Become a part of a leading program
in the region

تحتاج المنطقة

العمارة والتصميم الداخلي.

إلى نحو

مختبرات الوسائط المتعددة

خريج في مجاالت

الشــارقة أول برنامج عمارة

مختبر اإلنتاج اإلعالمي

يطرح خارج أمريكا الشــمالية

مختبرات مرحلة ما بعد اإلنتاج

التصميم بحلول

غرف التحميض واإلظهار

عام .2019

يحصــل على اعتراف المجلس
الوطنــي العتماد برامج العمارة
في الواليات المتحدة األميركية
National Architectural

.)Accrediting Board (NAAB Not mentioned in
English version

ستوديو التصوير
مختبر الطباعة
مختبر األنظمة التفاعلية المحوسبة
مركز التصميم

األمر الذي يتطلب مضاعفة
أعداد الخريجين في مجال
التصميم إلى تسعة أضعاف
الرقم الحالي لتحقيق تنمية

ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ

اإلنتاج الرقمي ،ومختبرات الوسائط.

"يجب أن تكون سنوات الدراسة في الكلية بمثابة
ً
دائما إىل مستويات أعىل من
ذكريات ال تنسي ،تدفع
اإلبداع والتفكير النقدي".
كريستيانو لوتشيتي
أستاذ مساعد ،قسم العمارة

نخيل ،إعمار العقارية ،رمجيم للعمارة  ،بيركنز +سوف
للعمارة والتصميم ،مؤسسة  ،Xمؤسسة الشارقة للفنون،
رتكل كاليستون ،أنارشيتكت المهندسين المعماريين،
لوتسي للعمارة والتصميم.

ﺧﺭﻳﺟﻲ

بعض المؤسسات األكاديمية التي التحق بها خريجو
القسم إلكمال دراساتهم العليا
الجمعية المعمارية ،كلية الهندسة المعمارية ،كلية
بارتليت للهندسة المعمارية ،الجامعة البريطانية في دبي،
كلية كاليفورنيا للفنون والحرف ،كلية سانت مارتينز
المركزية ،جامعة كولومبيا ،أكاديمية فلورنسا للتصميم،
جامعة هارفارد ،جامعة هيريوت وات ،معهد الهندسة
المعمارية المتقدمة من جامعة كاتالونيا ،جامعة جون
كينيدي ،جامعة لندن متروبوليتان ،معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ،وكلية مونتكلير الحكومية جامعة باريز ،
جامعة السوربون أبوظبي ،معهد الهندسة في جنوب
كاليفورنيا ،جامعة ميشيغان.

ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻳﻝ

GREAT REASONS TO APPLY

ﺍﻟﻔﻥ

الفعالة في عالم مهنة

بعض الجهات التي توظف خريجي القسم

مستدامة في هذا القطاع".

ﻫﻭ

— Apply a multidisciplinary approach to your
studies, choose areas of focus
— Take advantage of the state-of-the-art
facilities and equipment
— Learn from engaged, dedicated and
professional faculty members
— Gain support and feedback from professional
practitioners
— Acquire knowledge and skills that will prepare
you for a successful career or a reputable
international graduate school

JOIN US
To apply to American University of Sharjah, visit
www.aus.edu/apply.
Scholarships and financial grants are available
to qualifying students.

المصادر:
MENA Design Outlook Report 2015,
MENA Design Education Outlook 2016.

بعض األسباب التي تدعو لدراسة هذا التخصص
— الدراسة في واحد من أفضل برامج العمارة في المنطقة
— تتيح الدراسة في هذا القسم الفرصة لدراسة أكثر من
تخصص ،مع إمكانية التركيز عىل مسارات محددة في إطار
هذه التخصصات.
— االستفادة من تشكيلة واسعة من أحدث المرافق
والمعدات والتجهيزات.
— االستفادة المباشرة من أعضاء هيئة تدريس متمرسين
ومحترفين ويتفانون في أداء عملهم.
— الحصول عىل دعم وتوجيه من متخصصين مشهود
لهم بالكفاءة
— اكتساب المعارف والمهارات التي تؤهل لبدء مسار مهني
ناجح أو االلتحاق بمؤسسات تعليم عالي ذات سمعة دولية.

انضم إلينا
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع
www.aus.edu/apply
زيارتنا لجولة في الكلية ،والتحدث مع الطالب وأعضاء
هيئة التدريس واكتشاف كيف يمكن تحويل مستقبلك.

REQUEST MORE INFORMATION
caadinfo@aus.edu
www.aus.edu/caad

This paragraph is
not similar to

DESIGNED BY CAAD DESIGN CENTER

ﺣﺎﺻﻼ

ويعتبر خريجو الكلية
من الرواد في
مجال االرتقاء ببيئة
المباني في
المنطقة وما حولها
من دول.

تحرص الجامعة عىل توفير أفضل المرافق

مختبرات المواد

ﻭﻳﻝ

