BACHELOR OF SCIENCE
IN MULTIMEDIA DESIGN
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CAAD
FACILITIES

THE MULTIMEDIA DESIGN PROGRAM PROVIDES AN INTENSIVE
BACKGROUND IN NEW TECHNOLOGIES AND DESIGN OFFERING
COLLABORATIVE LEARNING EXPERIENCE IN DIGITAL MEDIA,
MOTION GRAPHICS, ANIMATION AND FILM.
Students graduate from the program
with a forward-looking approach,
professional skills and strategic
thinking that enables them to work in
various media settings using technologies in web design, app development,
interaction design, user experience
design, animation, motion graphics
and digital video production, photography and illustration. 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.
Graduates from our program are
equipped with the skills, knowledge
and confidence to work:
— in design companies as creative
designers of logos, corporate identity,
information graphics, interactive
graphics and web design

باكلوريوس العلوم في التصميم متعدد التقنيات والوسائط

Bachelor of Science in Multimedia Design

— in creative departments of advertising companies as visualizer/multimedia designers of advertisements,
corporate identity, promotions and
time-based graphic presentations

— as part of in-house design departments of the government or the
public sector as multimedia graphic
designers, art directors, design coordinators, web designers, and publicity
and promotion designers of company
communications, information graphics
and corporate identity
— as freelance designers for individuals
or organizations requiring specialist
design solutions, and image and
concept generation
— in broadcast-related industries as
program developers, pre-production
consultants, visualizers, production
crew, assistant directors and post
production editors.

Students gain a working knowledge
of filmmaking, interactive graphics,
web design, animation, image making,
photography and illustration. Students
are ready to enter the market with a
complete set of professional documents including a cover letter, a CV
and a portfolio outlining their creative
work and knowledge related to multimedia design.

With a solid foundation in
design, our graduates are
well prepared
for contemporary
professional practice.
They enter the workforce
as design professionals
and contribute to the
future direction of
regional design and visual
culture.

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

Our faculty members
are focused on enabling
students to gain practical
experience that is in
line with the latest in
the media industry.
Multimedia program
graduates are sought
after and get competitive
work offers upon
graduation.

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

"The studio environment is collaborative
and students explore prototyping various
interactive and time-based experiences
crossing visual, conceptual and technical
boundaries. The digital media industry is
rapidly evolving and professionals in the
field are in high demand. Our graduates
emerge with skills and fluency to become
leaders, entrepreneurs and contributors
that will make a difference in society."

Media Production Lab
Post-Production Lab
"After experiencing the variety of art and
creativity that AUS had to offer,
I knew I wanted to continue pursuing video
making. CAAD has provided me not only
the tools to further follow my passions, but
also the luxury of time: to be able to figure
out what I would like to pursue in life."
Jomard Jamil
Multimedia Design Alumnus, 2015

Photo Studio
Darkroom
Printmaking Lab

Zinka Bejtic
Associate Professor of Design

Our faculty members
have relevant industry
expertise and are
passionate about
teaching. CAAD students
benefit from hands-on
instruction and small
class sizes that provide
more time for individual
interaction with faculty
members.

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

Physical Computing Lab
Design Center

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."

و

بكالوريوس العلوم في التصميم
متعدد التقنيات والوسائط
يقدم البرنامج الدراسي لبكالوريوس العلوم في
التصميم متعدد التقنيات الوسائط المتعددة قاعدة ثرية للتصميم
باستخدام أحدث التقنيات تستند إلى مجموعة من المواد
الدراسية في مجال الميديا الرقمية ،والتصميمات الجرافيكية
المتحركة ،والرسوم المتحركة وصناعة األفالم.
يتخــرج الطلبــة مــن البرنامــج بنهــج تطلعــي

— أقســام التصميــم الفنــي فــي مؤسســات وجهــات

وســائل اإلعالم باســتخدام التقنيات فــي تصميم

ومصممــي مواقــع اإلنترنــت .كمــا يعمــل خريجــو
القســم أيضً ــا فــي اإلدارات المعنيــة بالعالقــات

مــن العمــل فــي مختلــف المســارات فــي قطــاع

المواقــع ،وتطويــر التطبيقــات ،والتصميــم

ومــدراء فنييــن ،ومنســقي عمليــات التصميــم،

التفاعلي ،وتصميم تجربة المســتخدم ،والرســوم

العامــة والحمــات الترويجيــة ،وتصميــم حمــات

الفوتوغرافــي والرســومات التوضيحيــة.

والرســومات الجرافيكيــة التعريفيــة.

المتحركــة ،وإنتــاج الفيديــو الرقمــي ،والتصويــر

يتعيــن عــى جميــع الطلبــة الملتحقيــن بــأي

مــن التخصصــات التــي تطرحهــا كليــة العمــارة
والفنــون والتصميــم ،بمــا فــي ذلــك تخصــص

التصميــم متعــدد التقنيــات والوســائط ،إكمــال

الســنة التحضيريــة قبــل بــدء دراســة متطلبــات
البرامــج التي تــم تنســيبهم إليها  .ويعمــل برنامج

الســنة التحضيريــة عــى إكســاب الطلبــة الجــدد
ً
فهمــا عمليً ــا ونقديً ــا ألســس التصميــم.

التواصــل التــي تطلقهــا الهيئــات والمؤسســات،

— العمــل الحــر كمــدراء تصميــم مســتقلين مــع

األفــراد أو الهيئــات الذيــن يحتاجــون لمتخصصيــن

فــي مجــال إدارة مشــاريع وأعمــال التصميــم.

— فــي شــركات البــث المرئــي والمســموع كمطــوري

برامــج ،ومستشــاري مــا قبــل اإلنتــاج ،وفــي أطقــم
اإلنتــاج الجرافيكــي ،وكمســاعدي إخــراج.

كمــا توفــر الدراســة بالقســم معرفــة جيــدة بصناعــة

ويتمتع خريجو القسم بالمهارات والمعارف

األفــام ،والجرافيــك التفاعلــي ،وتصميــم مواقــع

— شــركات التصميــم كمصمميــن فنييــن

والتصويــر الفوتوغرافــي والرســم.

التي تؤهلهم للعمل في المجاالت التالية:

لشــعارات الشــركات وهويتها التجارية ،والرسوم
التعريفيــة ،والرســومات التفاعليــة وتصميــم
مواقــع اإلنترنــت.

— فــي األقســام الفنيــة بــوكاالت الدعايــة

واإلعــان كمصمميــن جرافيــك وســائط متعددة
لإلعالنــات والهويــات التجاريــة للشــركات والمواد
الترويجيــة والعــروض الجرافيكيــة.

تخرج الكلية طلبتها
وهم مستعدون
ً
تماما لمتطلبات صناعة
التصميم متعدد
التقنيات والوسائط

يولي أعضاء هيئة التدريس
بالقسم أهمية خاصة
إلكساب الطلبة خبرة عملية
تتسق مع أحدث التوجهات
في صناعة الميديا الرقمية،
األمر الذي يزيد من فرصهم
في الحصول على عروض عمل
ممتازة بعد التخرج مباشرة.

للمعــارف والمهــارات ذات الصلــة بعالــم التصميــم
متعــدد التقنيــات والوســائط التــي اكتســبها خــال

فتــرة الدراســة بالكليــة.

الفنية واإلبداعية أثناء فترة الدراسة ،ترسخت لدي

القناعة باالستمرار في مجال إنتاج أفالم الفيديو .ولم

اإلنترنــت ،والرســوم المتحركــة ،وصناعــة الصــور،

ومــع انتهــاء الدراســة ،يكــون لــدي كل طالــب ملــف
مهنــي متكامــل يتضمــن خطابً ــا تعريفيً ــا ،وســيرته
ً
ً
ووصفــا
وســجال ألعمالــه التصميميــة،
الذاتيــة،

الطلبة لممارسة المهنة وفق
لاللتحاق بسوق العمل

تحرص الجامعة عىل توفير أفضل المرافق
والتجهيزات المتاحة لطلبة كلية العمارة

ورشة النجارة واألعمال الخشبية

والفنون والتصميم.

ورشة المعادن

التوجهات المستقبلية لثقافة

يقتصر ما زودتني به الدراسة في الكلية عىل األدوات

والقدرات المهنية التي ساعدتني عىل تحقيق رغباتي،

بل منحتني أيضً ا الوقت لتحديد ما الذي أحب القيام به
في حياتي العملية".

ﺧﺭﻳﺞ

تساعد مختبرات الكلية عىل دعم العمل اإلبداعي،
وتوفر كافة العناصر الضرورية لتعليم التصميم

مكتبة المواد

بشكل متكامل .كما تضع هذه المختبرات تشكيلة
كبيرة من الموارد واإلمكانيات تحت تصرف الطلبة

مختبرات اإلنتاج الرقمي

وأعضاء هيئة التدريس وتساعدهم عىل إنجاز

أجهزة تقطيع المواد الصلبة ذات التحكم الحاسوبي

ً
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

جومارد جميل

بكالوريوس العلوم في التصميم متعدد
التقنيات والوسائط2015 ،

مختبرات الوسائط المتعددة
مختبر اإلنتاج اإلعالمي
مختبرات مرحلة ما بعد اإلنتاج

التعاون .وتتيح للطلبة استكشاف العديد من النماذج
في إطار من التفاعل اإليجابي واالحتكاك بتجارب

جديدة تجمع المفاهيم واألمور الفنية مع النواحي

المنظورة في التصميم وذلك في أطر زمنية محددة.

ً
سريعا وهناك
وتشهد صناعة الميديا الرقمية تطورً ا
طلبً ا كبيرً ا عىل المحترفين في هذا المجال .ويتخرج
طلبة الكلية وهو مزودون بالمهارات ومتمكنون

في مجاالت تخصصهم بما يؤهلهم ليصبحوا قادة

— Become a part of a leading program
in the region

بالقسم بخبرات عملية واسعة
هذه الخبرات بشغف حقيقي
للتدريس ونقل خبراتهم للطلبة.

تحتاج المنطقة
إلى نحو

يتيح ألعضاء هيئة التدريس
ما يكفي من الوقت للتفاعل

مختبر الطباعة

ﻁﻠﺑﺔ
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الفردي مع كل طالب.
المصادر:
MENA Design Outlook Report 2015,
MENA Design Education Outlook 2016.

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

— 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

زينكا بيجتك

الفصول الدراسة األمر الذي

— الدراسة في واحد من أفضل برامج بكالوريوس
التصميم في المنطقة

أعداد الخريجين في مجال

ومن صغر أعداد الطلبة في

التصميم بحلول

بعض األسباب التي تدعو لدراسة هذا التخصص

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

إحداث الفرق في مجتمعاتهم".

أستاذ مشارك في التصميم

كلية بازل للتصميم ،كلية سانت مارتينز المركزية،
أكاديمية دوميوس ،إيطاليا ،أكاديمية نيويورك للسنيما،
معهد برات للتصميم ،كلية رودإيالند للتصميم ،الكلية
الملكية للفنون ،كلية سافانا للفنون والتصميم ،كلية
الفنون المرئية ،كلية لندن للسنيما ،جامعة إللينوي.

— االستفادة من تشكيلة واسعة من أحدث المرافق
والمعدات والتجهيزات.

تطبيق التعليم بالممارسة

خريج في مجاالت

ﺳﻼﺵ

بعض المؤسسات األكاديمية التي التحق بها خريجو
القسم إلكمال دراساتهم العليا

" األمر الذي يتطلب مضاعفة

مستدامة في هذا القطاع".

ورواد أعمال ومساهمين جادين وفعالين قادرين عىل

براند يونيون للدعاية واإلعالن ،تليفزيون دبي ،وكالة
إليفنت نيشين للدعاية واإلعالن ،أكسبو  ،2020وكالة
ليو بيرنت للدعاية واإلعالن ،مجموعة قنوات أم بي سي،
بلدية عجمان ،بلدية الشارقة ،بلدية دبي ،بلدية أم القوين،
بلدية أبوظبي ،شركة بكسل هنتر لإلنتاج الرقمي ،شركة
ريل أيمج لإلنتاج التليفزيوني ،شركة سيرينا لإلنتاج الفني
الرقمي ،مؤسسة الشارقة للفنون ،مؤسسة صلصه،
مؤسسة تشكيل.

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

ويستفيد الطلبة الكلية من

غرف التحميض واإلظهار

مركز التصميم

GREAT REASONS TO APPLY

الرقم الحالي لتحقيق تنمية

ستوديو التصوير

مختبر األنظمة التفاعلية المحوسبة

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

ويتمتع أعضاء هيئة التدريس
في مجاالت تخصصاتهم وتقترن

Brand Union, Dubai TV, Elephant Nation, Expo
2020, Landor, Leo Burnett, MBC, Municipality of
Abu Dhabi, Municipality of Ajman, Municipality
of Dubai, Municipality of Sharjah, Municipality
of Umm al Quwain, Pixelhunters, Real Image,
Serena, Sharjah Art Foundation, Slash, Tashkeel,
TwoFour54

OR THEY CONTINUE THEIR EDUCATION AT

التصميم والفنون في المنطقة.
" تتميز بيئة استيديوهات التصميم في الكلية بروح

OUR GRADUATES FIND JOBS WITH

ﺗﻭ ﻓﻭﺭ 54

كمصممين محترفين قادرين

مختبرات المواد

مختبر التشطيبات النهائية

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المعايير المعاصرة ،وتؤهلهم

على المساهمة في صياغة

اإلنتاج الرقمي ،ومختبرات الوسائط.
" بعد االحتكاك المباشر بهذا الكم الكبير من األعمال

التخصص قاعدة قوية من

السوقية لصناعة التصميم في منطقة

مهارات التصميم ،وتعد

مختبر السيراميك

ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ

في سنة  ،2013بلغت القيمة

بعض الجهات التي توظف خريجي القسم

JOIN US

DESIGNED BY CAAD DESIGN CENTER

ومهــارات مهنيــة وتفكيــر اســتراتيجي يمكنهــم

القطــاع العــام كمصمميــن وســائط متعــددة،

مرافق كلية العمارة
والفنون والتصميم

توفر الدراسة في هذا

ﻻﻧﺩﻭﺭ ﻟﻠﺗﺻﻣﻳﻡ

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

Change

