BACHELOR OF SCIENCE IN
DESIGN MANAGEMENT

ﻭﺍﻟﻔﻥ

STUDY DESIGN IN THE WIDER CONTEXT OF
ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT
OF THE CREATIVE PROCESS.

Students graduating from the design
management program also have
a working knowledge of design
methodology and applications, image
making, web design and visualizing.

CAAD
FACILITIES
We ensure that our students have access

MATERIALS LABS

to the best facilities available at this level

Woodshop

in the country.

Metal Shop

IS THE 2013 MARKET VALUE OF
THE MENA DESIGN INDUSTRY.

Ceramics Lab
The design management program
at American University of Sharjah is
the only program of its kind in the
region. Taking courses in design and
business, the program's graduates
meet the demand by a wide range of
organizations for professionals with
both strong management skills and an
understanding and appreciation of the
creative process.
Our graduates are working as design
directors for public and private corporations, and design and advertising
agency account executives. They are
also actively recruited by galleries,
events organizations and museums
throughout the region.

بكالوريوس العلوم في إدارة أعمال التصميم

Bachelor of Science in Design Management

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. 		

CAAD Labs promotes the act of making as

Finishing Lab

Graduates from our design management program are equipped with the
skills, knowledge and confidence to:

an essential component of a comprehen-

Materials Library

and resources for student and faculty

DIGITAL FABRICATION LABS

— work in client servicing departments
within advertising agencies, which
might involve defining creative briefs,
costing, managing, planning a project
and collaborating with the creative
department

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

groups: Materials Labs, Digital Fabrication

CNC Foam Cutter

Labs and Multimedia Labs.

Industrial Robotic Arms

— work with event managers, which
might involve promotion planning and
management, liaising with designers
for graphic material and project
management
— establish new design companies by formulating business plans,
developing marketing strategies and
establishing teams of personnel for the
company
— work as freelance design managers
for individuals or organizations
requiring specialist project management

sive design education. It provides support

"Unlike in other design majors,
the primary focus in design
management is the people, the
'consumers,' and I was pleasantly
surprised as I was guided on how
to integrate a designer's touch into
the entrepreneurial world. Instead
of solely designing aesthetics and
improving functionality, design
managers strive to design and
enhance user experiences, not just
for the now, but also the future."
Aashish Rajesh
Design Management Student

MULTIMEDIA LABS
Media Production Lab
Post-Production Lab
Photo Studio
Darkroom
Printmaking Lab
Physical Computing Lab
Design Center

THE REGION
NEEDS
While our courses provide
our students with expertise
in design, they also give
our students a breadth of
understanding of other
disciplines. The curriculum
emphasizes experiential
learning in the studio and
encourages our students
to work closely with faculty

to become proficient
conceptual thinkers and
creative problem solvers.
Our students take design
courses in the College
of Architecture, Art and
Design as well as business
classes in the School of
Business Administration.

DESIGN
GRADUATES
BY 2019.

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

ﻭﺍﻟﻔﻥ

بكالوريوس العلوم في
إدارة أعمال التصميم

مرافق كلية العمارة
والفنون والتصميم

يتمتع خريجو قسم إدارة أعمال التصميم
بخبرة عملية في طرق وتطبيقات
التصميم ،وصناعة الصور وتصميم مواقع

يطرح برنامج بكالوريوس إدارة أعمال التصميم دراسة علوم
التصميم من خالل منظور أوسع يشتمل على ريادة األعمال وإدارة
مراحل عملية اإلبداع في مجاالت التصميم.

اإلنترنت والتصوير.

هناك طلب كبير على خريجي

ﻭﺍﻟﻔﻥ

هذا القسم من العديد من
التصميم فــي كلية العمــارة والفنــون والتصميم

يتطلــب العمــل فــي هــذه الوحــدات القــدرة عــى

فــي كليــة إدارة األعمــال.

اإلبداعيــة ،وتحليــل وتحديــد التكاليــف ،وتخطيــط

المنطقــة ،يــدرس الطلبــة حزمــة مــن مســاقات

باإلضافــة إىل حزمــة أخــرى مــن مســاقات اإلدارة

وهنــاك طلــب كبير عــى خريجــي هذا القســم من
العديــد مــن الهيئــات والمؤسســات التــي تحتــاج

لمحترفيــن لديهــم مســتوى عــال مــن مهــارات

اإلدارة ،ويتمتعــون فــي ذات الوقــت بحس وفهم
للعمليــات اإلبداعيــة بمختلــف مراحلهــا .ويعمــل

خريجــو القســم كمــدراء تصميــم فــي العديــد

مــن مؤسســات القطاعين العــام والخــاص ،وفي

شــركات التصميــم ووكاالت الدعايــة واإلعــان

كمســؤولين تنفيذييــن للمشــروعات .كمــا

تســتقطبهم شــركات إدارة الفعاليات والمعارض

الفنيــة والمتاحــف فــي مختلــف بلــدان المنطقــة.
ويتمتــع خريجــو القســم بالمهــارات والمعــارف

التــي تؤهلهــم للعمــل فــي المجــاالت التاليــة:
ﻳﺘﻌﻦﻴ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻠﺘﺤﻘﻦﻴ ﺑﺄي
ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤرة
واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،ﻤﺑﺎ يف ذﻟﻚ ﺗﺨﺼﺺ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ،إﻛﺎﻤل
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﺮﻴﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء دراﺳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺴﻴﺒﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ  .وﻳﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﺮﻴﻳﺔ ﻋﲆ إﻛﺴﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد
.ﻓﻬﺎﻤ ﻋﻤﻠﻴًﺎ وﻧﻘﺪﻳًﺎ ﻷﺳﺲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ً

العمــاء فــي وكاالت الدعايــة واإلعــان .حيــث

تقديــم العــروض التعريفيــة المتعلقــة باألعمــال
وإدارة المشــاريع والتنســيق والتعامــل مــع إدارات

اإلنتــاج الفنــي اإلبداعــي.

— العمــل مــع مــدراء الفعاليــات .ويشــمل ذلــك

تخطيــط وإدارة الحمــات الترويجيــة ،والتواصــل

والربــط مــع المصمميــن القائميــن عــى إنتــاج
األعمــال الجرافيكيــة.

— إنشــاء شــركات تصميــم جرافيكــي جديــدة
وذلــك مــن خــال صياغــة خطــط إلدارة األعمــال

ووضــع اســتراتيجيات تســويقية وتكويــن فــرق

العمــل فــي الشــركة.

— العمــل الحــر كمــدراء تصميــم مــع األفــراد أو

الهيئــات الذيــن يحتاجــون لمتخصصيــن فــي مجــال

إدارة مشــاريع وأعمــال التصميــم.

تحتاج لمحترفين لديهم

اإلبداعية بمختلف مراحلها.

والفنون والتصميم.

ورشة المعادن

Brand Union, DMG Events, Expo 2020, JWT,
Landor, Leo Burnett, Municipality of Abu Dhabi,
Municipality of Ajman, Municipality of Dubai,
Municipality of Sharjah, Nestlé, Ogilvy, The
Brand Foundation, Unilever

OR THEY CONTINUE THEIR EDUCATION AT
Basel School of Design, Central Saint Martins,
Domus Academy, New York Film Academy, Pratt
Institute, Royal College of Arts, Rhode Island
School of Design, Savannah College of Art and
Design, School of Visual Arts, The London Film
School, University of Illinois at Chicago

تساعد مختبرات الكلية عىل دعم العمل اإلبداعي،

مختبر التشطيبات النهائية

وتوفر كافة العناصر الضرورية لتعليم التصميم

مكتبة المواد

بشكل متكامل .كما تضع هذه المختبرات تشكيلة

مستوى عال من مهارات
الوقت بحس وفهم للعمليات

والتجهيزات المتاحة لطلبة كلية العمارة

ورشة النجارة واألعمال الخشبية

OUR GRADUATES FIND JOBS WITH

مختبر السيراميك

الهيئات والمؤسسات التي

اإلدارة ،ويتمتعون في ذات

تحرص الجامعة عىل توفير أفضل المرافق

مختبرات المواد

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

"يركز مجال إدارة التصميم عىل تحديد

إحتياجات الجماهير وجموع المستهلكين.
ولقد سعدت كثيرً ا حين تعلمت كيفية

دمج لمسة المصمم اإلبداعية في عالم

ريادة األعمال  .وباإلضافة إىل التركيز عىل

النواحي الجمالية في التصميم واألداء،

يسعى مدراء التصميم إىل تعزيز تجربة
المستخدم اآلنية والمستقبلية"
أشيش راجيش

طالب في إدارة أعمال التصميم

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

ال توفر المناهج الدراسية

تخصص .وتتكون مختبرات الكلية من ثالث

قواطع المواد الرغوية ذات التحكم الحاسوبي

لطلبتنا الخبرات المتعلقة

لبكالوريوس إدارة أعمال

بالتصميــم فقــط ،بل توفر

التصميم على التعليم

الرقم الحالي لتحقيق تنمية

لهم أيضأ فهما أعمق

التجريبي في استيديوهات

مستدامة في هذا القطاع".

للتخصصات األخرى.

التصميم ،ويشجع الطلبة

مجموعات رئيسية هي :مختبرات المواد ،ومختبرات

الروبوتات الصناعية

اإلنتاج الرقمي ،ومختبرات الوسائط.
مختبرات الوسائط المتعددة
مختبر اإلنتاج اإلعالمي

GREAT REASONS TO APPLY

تحتاج المنطقة
ويركز المنهج الدراسي

مختبرات مرحلة ما بعد اإلنتاج

على العمل والتجاوب الوثيق

ستوديو التصوير

مع أعضاء هيئة التدريس

غرف التحميض واإلظهار

كي ينموا مهارات التفكير

مختبر الطباعة
مختبر األنظمة التفاعلية المحوسبة
مركز التصميم

النظري والتفكير اإلبداعي

إلى نحو

خريج في مجاالت
التصميم بحلول
عام .2019

لحل مشاكل التصميم.
Passage in English not available in Arabic starting from "Our
"students take design courses..... SBA

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

بعض الجهات التي توظف خريجي القسم
نستله ،يونيليفر ،مؤسسة براند يونيون ،بلدية عجمان،
بلدية الشارقة ،بلدية دبي ،بلدية أبوظبي ،إكسبو ،2020
وكالة الندور ،شركة جيه والتر تومسون للدعاية واإلعالن،
وكالة أوجيلفي لإلعالنات ،دي أم جي لتنظيم وإدارة
الفعاليات ،وكالة ليو بيرنت للدعاية واإلعالن.

بعض المؤسسات األكاديمية التي التحق بها خريجو
القسم إلكمال دراساتهم العليا
كلية الفنون الملكية ،سينترال سانت مارتينز ،مدرسة لندن
للسينما ،أكاديمية دوموس ،كلية بازل للتصميم ،جامعة
إلينوي في شيكاغو ،كلية الفنون البصرية ،مدرسة رود
آيالند ،معهد برات ،أكاديمية نيويورك السينمائية ،كلية
سافانا للفن والتصميم.

بعض األسباب التي تدعو لدراسة هذا التخصص

" األمر الذي يتطلب مضاعفة

— Apply a multidisciplinary approach to your
studies, choose areas of focus

— تتيح الدراسة في هذا القسم الفرصة لدراسة أكثر من
تخصص ،مع إمكانية التركيز عىل مسارات محددة.

أعداد الخريجين في مجال

— Take advantage of the state-of-the-art facilities and equipment

— االستفادة من تشكيلة واسعة من أحدث المرافق
والمعدات والتجهيزات.

— Learn from engaged, dedicated and professional faculty members

— االستفادة المباشرة من أعضاء هيئة تدريس
متمرسين ومحترفين ويتفانون في أداء عملهم.

— Gain support and feedback from professional
practitioners

— الحصول عىل دعم وتوجيه من متخصصين مشهود
لهم بالكفاءة

— Acquire knowledge and skills that will prepare
you for a successful career or a reputable international graduate school

— اكتساب المعارف والمهارات التي تؤهل لبدء مسار
مهني ناجح أو االلتحاق بمؤسسات تعليم عالي ذات
سمعة دولية.

التصميم إلى تسعة أضعاف

JOIN US

انضم إلينا

To apply to American University of Sharjah, visit
www.aus.edu/apply.

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع
www.aus.edu/apply

Scholarships and financial grants are available
to qualifying students.

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
English version

DESIGNED BY CAAD DESIGN CENTER

ومــن خــال هــذا البرنامــج الفريــد مــن نوعــه فــي

— اإلدارات واألقســام التــي تتــوىل التعامــل مــع

السوقية لصناعة التصميم في منطقة

