BACHELOR OF INTERIOR DESIGN

ﻭﺍﻟﻔﻥ

INTERIOR DESIGNERS CONCEPTUALIZE AND DESIGN
RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND RETAIL SPACES.

Our graduates are leaders in improving
the built environment in the region and
beyond. Design practice is integrated
through studio courses where students
work to conceptualize, develop and
construct large-scale projects.

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
Ceramics Lab

The interior design program prepares
dynamic, creative individuals who
seek careers as professional interior
designers.
The four-year curriculum aims to meet
or exceed established international
accreditation criteria and prepares
the graduate for professional interior
design practice in the United Arab
Emirates and throughout the region.
The interior designer must possess a
broad base of knowledge and skills
regarding technical applications of
materials, coordination with building
systems and integration of decorative
arts. Interior designers usually work as
part of a design team, which may
include architects, structural and
mechanical engineers, graphic or
environmental designers and other
specialty consultants.

بكالوريوس التصميم الداخلي

Bachelor of Interior Design

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.
Our highly qualified faculty members,
excellent facilities and a comprehensive, modern curriculum ensure that
our graduates are well-prepared for
the job market not just within the
country but beyond.
In addition to offering our students a
strong theoretical base, our program
places great importance on learning
through application and hands-on
experience. Because of this, our classrooms and laboratories are equipped
with the most current, advanced
equipment available in the field.

"The students are interested in interior
design in its broader sense. They are
curious about its boundaries with other
disciplines. Our graduates are capable
of joining a global market and becoming
leaders in their sector. Our alumni have
been recognized in international competitions, employed at globally operating
architectural firms and accepted into prestigious academic institutions in Europe and
North America, such as Harvard University,
Columbia University, MIT, the Architectural
Association in London and many others."
Juan Roldan
Assistant Professor of Interior Design

CAAD Labs promotes the act of making as

Finishing Lab

an essential component of a comprehen-

Materials Library

sive design education. It provides support
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

groups: Materials Labs, Digital Fabrication

CNC Foam Cutter

Labs and Multimedia Labs.

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

"My time at the College of Architecture, Art
and Design (CAAD) was intense, laborious
and wonderful. It gave me a solid
academic foundation, which was an
invaluable launching pad for everything I
got involved in afterwards. The four years
I spent at AUS patiently sculpted my work
ethic and my attitude towards the messy
and meticulous process of design. CAAD
taught me that progress cannot be rushed,
but happens through a combination of
committed labor and time. I am grateful
to each of my professors, and remember
them always. In September 2016, I began
my graduate studies at MIT's Department
of Architecture and Planning, where I am
currently pursuing a master's degree in the
history, theory and criticism of architecture
and art."

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

Suheyla Takesh
Interior Design Alumna, 2012

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."

ﻓﻳﻬﺎ

بكالوريوس التصميم الداخلي

يحتاج المصمم الداخلي المتميز إلى مجموعة من المعارف والمهارات
في مجاالت عدة من بينها تطبيقات واستخدامات المواد ،والتنسيق
مع أنظمة المباني ودمج الديكورات والتصميمات الفنية.

ﻭﺍﻟﻔﻥ

ﻭﺍﻟﺗﻲ

عــى التفاعــل مــع متطلبــات المهنــة واالســتجابة

ذلــك تخصــص التصميــم الداخلــي ،إكمــال الســنة

إىل تخريــج مصمميــن مبدعيــن يتميــزون بالقــدرة
الســريعة لهــا .وال تكتفــي المناهــج الدراســية

التــي يتضمنهــا البرنامــج ،والذي تســتمر الدراســة

فيــه لمــدة أربــع ســنوات ،باســتيفاء معاييــر
االعتــراف الدولــي ،بــل تتجاوزهــا بمــا يؤهــل

خريجــي القســم لممارســة مهنــة التصميــم

تطرحها كليــة العمــارة والفنون والتصميــم ،بما في
التحضيريــة قبــل بــدء دراســة متطلبــات البرامــج
التــي تــم تنســيبهم إليهــا .ويعمــل برنامــج الســنة
ً
فهمــا عمليً ا
التحضيريــة عىل إكســاب الطلبــة الجدد

ونقديً ــا ألســس التصميــم.

الداخلــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

والمنطقــة بأســرها وبأعــى مســتويات الحرفيــة.
يحتــاج المصمــم الداخلــي المتميــز إىل مجموعــة

مــن المعــارف والمهــارات فــي مجــاالت عــدة
مــن بينهــا تطبيقــات واســتخدامات المــواد،

والتنســيق مــع أنظمــة المبانــي ودمــج الديكورات

والتصميمــات الفنيــة .وعــادة مــا يعمــل

المصممــون ضمــن فريــق أوســع يتــوىل ُمجمــل

أعمــال التصميــم .وباإلضافــة إىل المصمميــن

معماريــن يمكــن أن يضــم مثــل هــذا الفريــق

مهندســي هيــاكل وميكانيــكا ،ومصممــي

جرافيــك ومتخصصيــن فــي البيئــة وغيرهــم مــن

االستشــاريين فــي مجــاالت أخــرى.

Two passages missing in
Arabic starting from "Our
highly qualified faculty.......
equipment available in the
"field.

ُ
يعنى تخصص
التصميم الداخلي
بتطوير وتطبيق
تصميمات
متكاملة للبيئات
الداخلية.

يقوم على التدريس بالقسم نخبة ممتازة
من أعضاء هيئة التدريس .كما يتمتع القسم
بمرافق مجهزة على أعلى مستوى ،ويطرح
مناهج دراسية متكاملة وحديثة .وتضمن
ً
هذه التوليفة تخريج مصممين جاهزين تماما
لوفاء باحتياجات سوق العمل سواء في
الدولة أو خارجها.

السوقية لصناعة التصميم في منطقة

مرافق كلية العمارة
والفنون والتصميم
تحرص الجامعة عىل توفير أفضل المرافق

مختبرات المواد

والتجهيزات المتاحة لطلبة كلية العمارة

ورشة النجارة واألعمال الخشبية

والفنون والتصميم.

ورشة المعادن

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

OR THEY CHOOSE TO CONTINUE THEIR
EDUCATION AT

معارف وقدرات الطلبة المهتمين بالتصميم الداخلي
بمفهومه األوسع مع الحرص عىل الجمع بينه وبين

التخصصات األخرى ذات الصلة .إنهم هؤالء الطلبة

القادرون عىل اقتحام سوق العمل العالمي والترقي
السريع فيه إىل مستويات القيادة والريادة".
خوان رولدان

أستاذ مساعد في التصميم الداخلي2015 ،

والتصميم بالعمل الدؤوب واالجتهاد المستمر.

لم يكن هناك فترات طويلة للراحة أو االسترخاء،

تساعد مختبرات الكلية عىل دعم العمل اإلبداعي،

مختبر التشطيبات النهائية

وتوفر كافة العناصر الضرورية لتعليم التصميم

مكتبة المواد

الدراسة في الكلية األسس األكاديمية التي شكلت

كبيرة من الموارد واإلمكانيات تحت تصرف الطلبة

مختبرات اإلنتاج الرقمي

التخرج .وبصبر وثبات ،تعلمت أخالقيات المهنة خالل

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

إنني أشعر باالمتنان العميق ألعضاء هيئة التدريس.

مختبرات الوسائط المتعددة

سبتمبر سنة  2016بدأت برنامج الدراسات العليا في

ومع ذلك كانت فترة رائعة في حياتي .وقد منحتني

بشكل متكامل .كما تضع هذه المختبرات تشكيلة

منصة االنطالق نحو ما حققت من نجاحات بعد

السنوات األربع التي قضيتها في الكلية .كما صاغت
تلك السنوات توجهي الشخصي في التعامل مع

عمليات التصميم التي تتميز بقدر كبير من التشعب

والتعقيد .لقد تعلمت في الكلية أنه ال يمكن التسرع

في عملية التصميم ،وأنه كي أخرج بتصميم ناجح البد
من المزج بين عنصري الوقت والعمل الجاد الملتزم.

تحتاج المنطقة
إلى نحو

قسم العمارة والتخطيط بمعهد ماساتشوستس

مختبر اإلنتاج اإلعالمي
مختبرات مرحلة ما بعد اإلنتاج
ستوديو التصوير

للتكنولوجيا (أم أي تي) لنيل درجة الماجستير في

ﺳﻬﻳﻠﺔ

تاريخ ونظرية ونقد العمارة والفنون.

غرف التحميض واإلظهار
مختبر الطباعة
مختبر األنظمة التفاعلية المحوسبة
مركز التصميم

شيال تاكيش

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

أتذكرهم وأتذكر نصائحهم باستمرار .وفي شهر

اإلنتاج الرقمي ،ومختبرات الوسائط.

Quote is
incomplete in
Arabic

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, Yale University

تميزت سنوات الدراسة في كلية العمارة والفنون

مختبر السيراميك

"يعمل برنامج بكالوريوس التصميم الداخلي عىل إثراء

Abu Dhabi Urban Planning Council, AECOM,
Al Ain Municipality, Anarchitect, Emaar
Properties, Expo 2020, Loci Architecture
+ Design, Ministry of Infrastructure
Development - Dubai, Municipality of Abu
Dhabi, Municipality of Ajman, Municipality of
Dubai, Municipality of Sharjah, Municipality
of Umm al Quwain, Nakheel, Perkins + Will,
RMJM, RTKL Calliston, Sharjah Art Foundation,
X Architects

خريج في مجاالت
التصميم بحلول
عام .2019

بكالوريوس التصميم الداخلي2012 ،

مستدامة في هذا القطاع".

GREAT REASONS TO APPLY
— Become a part of a leading program
in the region
— 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

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 الجهات التي توظف خريجي القسم
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ،دار أناركتيكت
للعمارة والتصميم ،بلدية العين ،شركة إيكوم ،شركة
إعمار العقارية ،أكسبو  ،2020شركة لوكي للعمارة
والتصميم ،وزارة تنمية البُ نى التحتية ،بلدية عجمان،
بلدية الشارقة ،بلدية دبي ،بلدية أم القوين ،بلدية أبوظبي،
شركة نخيل ،بيركنز و ويل للتصميم ،شركة أر أم جيه أم
للتصميم ،أر تي كيه أل كاليستون للتصميم ،مؤسسة
الشارقة للفنون ،أكس للعمارة.

بعض المؤسسات األكاديمية التي التحق بها خريجو
القسم إلكمال دراساتهم العليا
الرابطة المعمارية ،كلية كاليفورنيا للفنون والحرف،
كلية سانت مارتينيز المركزية ،جامعة كولومبيا ،أكاديمية
فلورنسا للتصميم ،جامعة هارفارد ،معهد كاتالونيا
للعمارة المتقدمة .جامعة جون أف كينيدي ،جامعة لندن
متروبوليتان ،جامعة السربون -أبوظبي ،معهد كاليفورنيا
الجنوبية للعمارة ،جامعة كولومبيا.

DESIGNED BY CAAD DESIGN CENTER

يهــدف برنامــج بكالوريــوس التصميــم الداخلــي

يتعيــن عىل الطلبــة المنســبين إىل التخصصات التي

This paragraph is
not similar to
English version.
This should be
included in the
missing Arabic
passage mentioned
in the first page.

في سنة  ،2013بلغت القيمة

OUR GRADUATES FIND JOBS WITH

Already
بعض األسباب التي تدعو لدراسة هذا التخصص
— الدراسة في واحد من أفضل برامج بكالوريوس mentioned.
التصميم الداخلي في المنطقة
Replace with
— االستفادة من تشكيلة واسعة من أحدث المرافق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻳﻝ
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

Change

