FOUNDATIONS YEAR
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FOUNDATIONS YEAR IS THE FIRST IMPORTANT STEP
TOWARD A DEGREE FROM CAAD.
The Foundations Program provides
students with a solid background in
basic design education that prepares
them for all fields of study within
the College of Architecture, Art and
Design (CAAD). All students in CAAD
are required to successfully complete
this first year in order to be considered
for advancement to the second year of
their chosen major. Courses are taught
by faculty members from both the
Department of Architecture and the
Department of Art and Design.
Our program aims to provide students
with sufficient knowledge in design
and representation to compete for
limited places in the second year
of our degree programs. In order
to achieve these aims, the program
focuses on the following objectives:
— Students will apply knowledge and
skills of the fundamental components
of graphic representational drawing,
analytical drawing, two-and threedimensional design and making.
— Students will demonstrate problemsolving techniques and methods
enabling them to integrate, organize
السنة التحضيرية

Foundations Year

and explore complex compositions
of ideas, materials, tools and media
towards the material realization of
two- and three-dimensional design
concepts.
— Students will demonstrate familiarity
with the historical and contemporary
implications of material culture and
develop the ability to critically discuss
and analyze the religious and social
forces that shaped these works.
— Students will demonstrate a basic
proficiency in the use of input/output
devices, creation of document and
spreadsheet layouts, and the creation
and manipulation of vector and pixelbased graphics.
Within the program, students are
encouraged to develop a basic critical
and practical understanding of design
principles. Experimentation and exploration with materials, tools and techniques are fostered in the realization of
two- and three-dimensional concepts
and ideas.

Through the Foundations year, students
develop a basic critical and practical
understanding of design principles.
Experimentation and exploration with
materials, tools and techniques are
encouraged.
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sive design education. It provides support

"Many students approach me at the
beginning of the year with concerns that
they can’t draw or think that they are not
creative. The curriculum in the foundations
year assumes all students are inexperienced in drawing and haven’t been taught
to think creatively. Students will learn these
things and more throughout their foundations year so that they are well equipped
with the technical and intellectual skills
they need to succeed in the program of
their choice."
Eirik Heintz
Professor of Architecture
Director of Foundations

and resources for student and faculty
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"Foundations year was
an amazing experience.
It was very intensive
but we all have benefited
from dedicated faculty
members who guided us
and taught us not only how
to draw, build models and
use software but also
how to see and think
like a designer."

Sandrine Bassily
Visual Communication Student

In addition to taking Foundations courses,
students in the program also begin to fulfill
the basic university requirements.
Our Foundations Program uses three
distinct teaching formats in order to provide
a broad and inclusive introduction to design
methods and practice.
Studio courses form the core of the Foundations Program and encourage one-on-one
student/professor interaction and allow the
student to develop individual and creative
responses to design problem solving.
Students are provided with instruction in
fundamental design and drawing: observational drawing, analytical drawing,
three-dimensional making, fundamental
design concepts and methods.
History courses are taught in a lecture
and seminar context where information
and ideas on history and theory of art and
material culture are disseminated in a classroom setting using visual images to support
academic discourse.
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Design Center

IS THE 2013 MARKET VALUE OF
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NEEDS
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GRADUATES
BY 2019.

Digital software is introduced using a
combination of class lectures and instruction in digital media and information technology. Professors interact with students on
various levels through the use of traditional lectures, digital projectors, network
software and digital storage systems.
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."
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في سنة  ،2013بلغت القيمة

"كانت تجربة الدراسة في برنامج السنة التحضيرية

يتيح البرنامج لطلبته الفرصة لتنمية وتطوير

السنة التحضيرية
السنة التحضيرية هي الخطوة األولى نحو نيل شهادة البكالوريوس
في أحد التخصصات التي تطرحها كلية العمارة والفنون والتصميم.
يكتسب طلبة السنة التحضيرية األسس الضرورية لتعلم التصميم،
وتهيئهم للدراسة في التخصصات التي تطرحها الكلية.

تخصصاتهــم ،إكمــال الســنة التحضيريــة بنجــاح

وترتيــب ودمــج عــدة أفــكار ،ومــواد ،وأدوات
ووســائط وصــو ً
ال إىل تجســيد حقيقي ومــادي ثنائي

العمــارة والفنــون والتصميــم ،وبغــض النظــر
كشــرط للســماح لهــم باالنتقــال إىل الســنة

الدراســية الثانيــة فــي الكليــة وبــدء دراســة مــواد

وثالثــي األبعــاد ألفــكار ومفاهيــم تصميميــة.

التدريــس بقســمي العمــارة ،والفنــون والتصميم

— إطــاع الطلبــة واســتيعابهم لآلثــار والتبعــات

التخصــص .وتقــوم مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة

بتدريــس كافــة المــواد الدراســية فــي الســنة
التحضيريــة.

المترتبــة عــى الجوانــب التاريخيــة والمعاصــرة
للثقافــة الماديــة .كمــا ينمــون قدراتهــم عــى

المناقشــة النقدية للمؤثــرات الثقافيــة واالجتماعية

يشجعهم على التجريب واالستكشاف

يتعرف الطلبة خالل السنة
ومفاهيم التصميم بما

على المستويات النقدية
ً
والنظرية والعملية اعتبارا

ويهــدف البرنامــج إىل تزويــد الطلبــة بقــدر معرفي

المحــدود فــي التخصصــات التــي تطرحهــا الكلية

— إكســاب الطلبــة المهــارات األساســية للتعامــل

هــذا الهــدف يركــز برنامــج الســنة التحضيرية عىل

التصميــم ،وصياغــة الوثائــق والجــداول ،وعمــل

من سنتهم الدراسية

الرســومات الجرافيكية العادية والرقميــة والتعامل

الثانية في الكلية.

كاف فــي مجــال التصميــم والتعبيــر عــن األفــكار

بمــا يؤهلهــم للمنافســة عــى عــدد المقاعــد

اعتبــارً ا مــن الســنة الدراســية الثانيــة .ولتحقيــق
مــال يلــي:

— تطبيــق الطالــب للمعــارف والمهــارات الخاصة

بالمكونــات األساســية للتمثيــل الجرافيكــي

بالرســم ،والرســم التحليلــي ،والتصميــم والبنــاء
الثنائــي والثالثــي األبعــاد.

مــع األجهــزة والمعــدات الضروريــة لعمليــات

معهــا.

كمــا يتيــح البرنامــج لطلبته الفرصــة لتنميــة وتطوير
فهــم نقــدي وعملــي لمبــادئ التصميــم ،ويشــجعهم

عــى التجريــب واالستكشــاف باســتخدام المــواد

واألدوات والطــرق المختلفــة فــي إطــار تطبيــق

األفــكار وتحويلها إىل أعمــال ثنائية وثالثيــة األبعاد.

تحرص الجامعة عىل توفير أفضل المرافق

مختبرات المواد

والتجهيزات المتاحة لطلبة كلية العمارة

ورشة النجارة واألعمال الخشبية

والفنون والتصميم.

ورشة المعادن
مختبر السيراميك

يعدهم بشكل مناسب
للتحصيل العلمي واإلنتاج

استفادوا من أعضاء هيئة التدريس الذين يتفانون

في أداء عملهم ،ويوفرون النصح واإلرشاد .إنهم

علمونا أيضً ا كيفية النظر إىل األشياء ،وكيف نفكر
كمصممين".

كل فصل دراسي ليفصحوا عن قلقهم من عدم

إتقانهم للرسم ،أو ألنهم ال يروا أنفسهم مبدعين بما

فيه الكفاية .وفي واقع األمر ،فإن البرنامج الدراسي
للسنة التحضيرية يضع في االعتبار أن كافة الطلبة

الجدد ليست لديهم أي خبرة في الرسم وأنهم لم

يتلقوا أي تعليم أو إرشاد يتعلق بالتفكير اإلبداعي.

وسيتعلم الطلبة كل هذه األمور وغيرها الكثير أثناء
فترة الدراسة في السنة التحضيرية بحيث ينهوها

وقد اكتسبوا المهارات الفنية والفكرية التي يحتاجون
إليها للنجاح في البرامج األكاديمية التي اختاروا

االلتحاق بها في كلية العمارة والفنون والتصميم"
إيريك هاينز

أستاذ العمارة

ومدير برنامج السنة التحضيرية

طالبة  -برنامج بكالوريوس العلوم في علوم وتقنيات
التصميم الجرافيكي.

باإلضافة إىل المســاقات التحضيريــة الخاصة بكلية

العمــارة والفنــون والتصميــم ،يــدرس طلبــة الكليــة
أثنــاء الســنة التحضيريــة مجموعــة مــن مســاقات

المتطلبــات الجامعيــة العامــة.

ويطبــق برنامــج الســنة التحضيريــة ثــاث صيــغ

متميــزة للتدريــس بهــدف توفيــر مدخــل واســع

وشــامل لطــرق وممارســات التصميــم.

وتشــكل مســاقات اســتديوهات التصميم أســاس

تساعد مختبرات الكلية عىل دعم العمل اإلبداعي،

مختبر التشطيبات النهائية

وتوفر كافة العناصر الضرورية لتعليم التصميم

مكتبة المواد

المســاقات الفرصــة للتواصــل المباشــر والمركــز

كبيرة من الموارد واإلمكانيات تحت تصرف الطلبة

مختبرات اإلنتاج الرقمي

يتمكــن الطالــب مــن تنميــة وتطويــر اســتجابات

وأعضاء هيئة التدريس وتساعدهم عىل إنجاز

أجهزة تقطيع المواد الصلبة ذات التحكم الحاسوبي

بشكل متكامل .كما تضع هذه المختبرات تشكيلة

" عادة ما يقصدني الكثير من الطلبة الجدد مع بداية

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

لم يعلموننا أصول الرسم وبناء النماذج فقط ،بل

ساندرين باسيلي

التحضيرية على أسس

التــي تؤثــر فــي األعمــال اإلبداعيــة ،عــاوة عــى
تحليــل هــذه األبعــاد.

باستخدام المواد واألدوات والطرق المختلفة.

السوقية لصناعة التصميم في منطقة

برنامــج الســنة التحضيريــة ،حيــث توفــر هــذه

DESIGNED BY CAAD DESIGN CENTER

يتعيــن عــى جميــع الطلبــة الملتحقيــن بكليــة

— تدريــب الطلبــة عــى أســاليب حــل المشــاكل،

وتطبيــق الوســائل التــي تمكنهــم مــن استكشــاف

فهم نقدي وعملي لمبادئ التصميم .كما

مرافق كلية العمارة
والفنون والتصميم

ثرية للغاية .نعم كانا نبذل مجهودً ا كبيرً ا ،لكن الجميع

بيــن الطالــب وعضــو هيئــة التدريــس بحيــث

ً
سعيا لوصول
تصميمات كاملة بأحجامها الطبيعية

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

اإلنتاج الرقمي ،ومختبرات الوسائط.
مختبرات الوسائط المتعددة
مختبر اإلنتاج اإلعالمي
مختبرات مرحلة ما بعد اإلنتاج
ستوديو التصوير
غرف التحميض واإلظهار
مختبر الطباعة
مختبر األنظمة التفاعلية المحوسبة
مركز التصميم

وحلــول فرديــة إبداعيــة لمشــاكل التصميــم .حيــث
يتعلــم الطالــب خــال هــذه المســاقات أساســيات

المالحظة والرســم ،والرســم التفصيلــي والتحليلي،
بنــاء النمــاذج ثالثيــة األبعــاد ،وأساســيات وطرائــق
التصميــم.

تحتاج المنطقة
إلى نحو

أمــا مســاقات تاريــخ التصميــم ،فيتــم تدريســها
خاللهــا طــرح ومناقشــة أفــكار عــن تاريــخ ونظريــة
بالصــور والوســائط التعليميــة المســاعدة.

خريج في مجاالت

كمــا يتــم تعريــف طلبــة الســنة التحضيريــة عــى

التصميم بحلول

المحاضــرات الدراســية والعمليــة فــي مختبــرات

عام .2019

برامــج التصميــم الرقمــي مــن خــال تشــكيلة مــن

الميديــا الرقميــة وتقنيــة المعلومــات .ويســتمر

أعداد الخريجين في مجال
التصميم إلى تسعة أضعاف
الرقم الحالي لتحقيق تنمية

فــي شــكل محاضــرات وملتقيــات تدريســية يتــم

الفــن والثقافــة الماديــة فــي بيئــة تدريســية مدعمــة

" األمر الذي يتطلب مضاعفة

مستدامة في هذا القطاع".
JOIN US
To apply to American University of Sharjah,
visit www.aus.edu/apply.
Scholarships and financial grants are
availaable to qualifying students.

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.

أعضــاء هيئــة التدريــس طــوال فتــرة الدراســة فــي

التواصــل مــع طلبتهــم عــى مختلــف المســتويات

مــن خــال المحاضــرات الدراســية ووســائط
التواصــل الرقمــي وبرامــج تقنيــة المعلومــات

الشــبكية ،ونظــم تخزيــن وتبــادل البيانــات.

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