BACHELOR OF SCIENCE IN
VISUAL COMMUNICATION
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OUR GRADUATES HAVE A SOLID FOUNDATION
IN DESIGN AND ARE WELL PREPARED FOR
CONTEMPORARY PROFESSIONAL PRACTICE.

We offer specialized courses in design
topics such as typography, layout
design, branding, publication design,
illustration, printmaking, photography and image making, time-based
media, web design and other paper or
screen-based design, digital environments and public spaces. Through
our courses, students gain expertise
in design, along with a broad understanding of other disciplines.

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 dedicated and engaged faculty
members, through their professional networks, enable students
to showcase their work to leading
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industry professionals who will
be hiring them upon graduation.

Students gain valuable feedback
during project reviews and showcase
their creative work on a regular basis
to other designers, creative directors
and influential professionals from the
design industry.
Our graduates are equipped with
the skills, knowledge and confidence
to work:
— in design companies as creative
designers involved in problem finding
and problem solving visual solutions
involving logos, corporate identity,
posters, information graphics,
brochures and book design
— in advertising companies of creative
departments as graphic designers of
advertisements, corporate identity,
promotions and graphic presentations
— as a part of in-house design
departments of the government or the
public sector as graphic designers, art
directors, design coordinators, and
publicity and promotion designers of
company communications, information graphics and corporate identity
— as freelance designers for indi-

Our students leave
the program with
a portfolio that stands
out from the crowd and
demonstrates their
skills and knowledge
showing that they are
ready to enter the
workforce. Upon
graduation, students
choose to become a
part of a corporate
structure or start their
own practice.
Our dedicated faculty
members guide
students to
develop strategic
approaches and
express their creative
ideas across various
media platforms,
including print, web,
digital and motion
graphics.

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
CAAD Labs promotes the act of making as

Finishing Lab

an essential component of a comprehen-

Materials Library

sive design education. It provides support
"I think one of the main things
that CAAD instills in you as a
designer is to be a doer, to trust
your gut feeling and to forever stay
curious. The professors’ support has
continued even after graduating. To
this day they are available to help
in every way possible. I’m extremely
grateful to all of them."

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

Lujain Abulfaraj
Visual Communication Alumna, 2011

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

"Our program of study in the
Department of Art and Design
builds on strong traditions of visual
experimentation and professional
preparation and focuses on the
complexities of design process and
strategic thinking."
Riem Ibrahim
Assistant Professor of Design
Visual Communication Alumna, 2011

We attract award-winning
faculty members from
diverse backgrounds,
active in the regional arts
scene with their work
exhibited in the region
and beyond. Students
directly benefit not only
from their expertise but
their genuine passion for
teaching and industry
relevance.

THE REGION
NEEDS
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."
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ﺧﺭﻳﺟﻭ
البرنامج الرائد في تعليم التصميم في المنطقة.

ﻛﻣﺩﺭﺍء
يطــرح البرنامــج الدراســي لبكالوريــوس علــوم

كمــا يتــوىل خريجــو القســم مــن العامليــن فــي

مســاقات الرســم ،والطباعة ،والتصوير المتقدم،

والهويــات المؤسســية.

وتقنيــات التصميــم الجرافيكــي مجموعــة
وتصميــم المطبوعــات ،والميديــا الرقميــة.

ومنتجيــن فنييــن ،ومــدراء تصميــم ومســؤولي

إدارة مشــاريع فــي شــركات الطباعــة والنشــر،
ووكاالت اإلعالنــات وقطــاع اإلعــام .كمــا

يعمــل عــدد منهــم كأعضــاء هيئــة تدريــس فــي

مؤسســات تعليميــة مرموقــة فــي المنطقــة.

— العمــل الحــر كمــدراء تصميــم مــع األفــراد أو

الهيئــات الذيــن يحتاجــون لمتخصصيــن فــي مجــال

إدارة مشــاريع وأعمــال التصميــم.

توفــر الدراســة بالقســم معرفــة جيــدة بصناعــة

األفــام ،والجرافيــك التفاعلــي ،وتصميــم مواقــع
اإلنترنــت ،والرســوم المتحركــة ،وصناعــة الصــور،

والتصويــر الفوتوغرافــي والرســم .وتشــكل هــذه

ويتمتــع خريجــو القســم بالمهــارات والمعــارف

ً
فرصــا لمســارات التخصــص الدقيــق التي
المجــاالت

— مــدراء تصميــم فنــي فــي شــركات التصميــم

ويتخــرج طلبــة القســم وقــد اكتســبوا القــدرة عــى

التــي تؤهلهــم للعمــل فــي الوظائــف التاليــة:

يمكــن لطلبــة القســم اختيــار أي منهــا.

يتولــون تحديــد المشــاكل التصميمــة وإيجــاد

أيجــاد اســتجابات متعــددة لمحتويــات ومواقــف

وتطويــر الهويــة المؤسســية ،وعمل المنشــورات

اتصــال وبيئــات مختلفــة ،يتعيــن عــى طلبــة هــذه

حلــول لهــا بمــا فــي ذلــك تصميــم الشــعارات،
والرســومات الترويجيــة ،والرســومات التعريفيــة،

وتصميــم المنشــورات والكتيبــات.

مختلفــة .وباعتبارهــم منتجيــن ألشــياء ومحتويــات
الســهام فــي تحســين العالــم فــي
التخصصــات ٍ

محيطهــم .وال توفــر المناهــج الدراســية لطلبتنــا

الخبــرات المتعلقــة بالتصميــم فقــط ،بــل توفــر

— فــي شــركات الدعايــة واإلعــان كمصمميــن

لهــم أيضً ــا فهمــا أعمــق للتخصصــات األخــرى.

ومطوريــن للهويــات المؤسســية.

التصميــم عــى التعليــم التجريبي في اســتيديوهات

ومنتجيــن لإلعالنــات والرســومات التعريفيــة

— مصممــو رســوم جرافيكيــة ومــدراء فنييــن
ومنســقي علميــات التصميــم ،ومصممــي

منشــورات وحمــات ترويجيــة وتعريفيــة فــي

اإلدارات الفنيــة بالــوزارات والهيئــات الحكوميــة.

ويركــز المنهــج الدراســي لبكالوريــوس إدارة أعمــال

التصميــم ،ويشــجع الطلبــة عــى العمــل والتجــاوب

الوثيــق مــع أعضــاء هيئــة التدريــس كــي ينمــوا
مهــارات التفكيــر النظــري والتفكيــر اإلبداعــي لحــل
مشــاكل التصميــم.

مرافق كلية العمارة
والفنون والتصميم

يكون لدى كل طالب ملف
تفصيلي باألعمال التي
أتمها خالل فترة الدراسة.
ويوضح هذا الملف المهارات
التي يتميز بها الطالب
والمعارف ذات الصلة

تحرص الجامعة عىل توفير أفضل المرافق

مختبرات المواد

والتجهيزات المتاحة لطلبة كلية العمارة

ورشة النجارة واألعمال الخشبية

بعالم التصميم بالوسائط

والفنون والتصميم.

ورشة المعادن

خالل فترة الدراسة بالكلية.
" غرست الدراسة في الكلية في الكثير من الصفات

ً
ويكتسب الطلبة أسسا

كمصممة ،ومنها عىل سبيل المثال ال الحصر القدرة

متينة في مجال التصميم

اإليجابي وحب االستطالع .وأود اإلشارة إىل أن

جيد للعمل في مجال

عىل اإلنجاز والثقة في النفس وبالطبع الفضول

أعضاء هيئة التدريس قد استمروا في تقديم الدعم

حتى بعد تخرجي .وإىل اليوم ال يتأخرون ً
أبدا عن

السبل الممكنة .أنني في غاية
تقديم المساعدة بكل ُ

التصميم وفق المعايير

االمتنان لهم".

المعاصرة .وعند التخرج

لجين أبوالفرج

يمكنهم االلتحاق بسوق
العمل كمحترفين في

بكالوريوس العلوم في التصميم متعدد التقنيات
والوسائط2011 ،

كبيرة من الموارد واإلمكانيات تحت تصرف الطلبة
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
مختبرات الوسائط المتعددة
مختبر اإلنتاج اإلعالمي

غرف التحميض واإلظهار
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ريم إبراهيم
أستاذ مساعد في التصميم

مختبرات اإلنتاج الرقمي

اإلنتاج الرقمي ،ومختبرات الوسائط.

مختبر الطباعة
مختبر األنظمة التفاعلية المحوسبة
مركز التصميم

OUR GRADUATES FIND JOBS WITH
Art Dubai, BBDO, Brand Union, Brownbook, Expo
2020, Fikra, FN Design, ING, James Pass Design,
Landor, Leo Burnett, Maraya Art Center, Mobius,
Ogilvy, Saatchi & Saatchi, Sharjah Art Foundation,
Slash, Thomas Klein, Tinkah

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
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بشكل متكامل .كما تضع هذه المختبرات تشكيلة

ستوديو التصوير

على اإلسهام في توجيه
المنطقة والتأثير فيها.

وتوفر كافة العناصر الضرورية لتعليم التصميم

مكتبة المواد

مختبرات مرحلة ما بعد اإلنتاج

مجال التصميم قادرين
ثقافة التصميم في

تساعد مختبرات الكلية عىل دعم العمل اإلبداعي،

مختبر التشطيبات النهائية

بعض الجهات التي توظف خريجي القسم

OR THEY CONTINUE THEIR EDUCATION AT

مختبر السيراميك

المتعددة والتي اكتسبها

ويتم إعدادهم بشكل

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

Add coma

GREAT REASONS TO APPLY

يستند البرنامج الدراسي

متنوعة ومن الحاصلين

في قسم الفنون والتصميم

على جوائز في مجاالت

إلى تقاليد راسخة في مجال
ﺧﺭﻳﺟﺔ ﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
التجريب الجرافيكي واإلعداد
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ2011 ،
المهني .ويركز على تفاصيل
ومكونات عملية التصميم
والتفكير االستراتيجي.

تخصصاتهم .وألعضاء هيئة

إلى نحو

أعمالهم على نطاق واسع
دول العالم.

عام .2019

من عدة جنسيات وخلفيات
ثقافية وتخصصات أكاديمية

" األمر الذي يتطلب مضاعفة

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

أعداد الخريجين في مجال

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

التصميم إلى تسعة أضعاف

ملموس في المشهد

التصميم بحلول

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

بعض األسباب التي تدعو لدراسة هذا التخصص

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

مستدامة في هذا القطاع".

الفني للمنطقة ويتم عرض

كلية بازل للتصميم ،كلية سانت مارتينيز المركزية ،أكاديمية
دوموس ،أكاديمية نيويورك للسينما ،معهد برات ،كلية رود
آيالند للتصميم ،الكلية الملكية للفنون ،كلية سافانا للفنون
والتصميم ،كلية الفنون البصرية ،كلية لندن للسينما ،جامعة
إلينوي في شيكاغو

— Become a part of a leading program
in the region

التدريس نشاط فعال ووجود

خريج في مجاالت

بعض المؤسسات األكاديمية التي التحق بها خريجو
القسم إلكمال دراساتهم العليا

— الدراسة في واحد من أفضل برامج بكالوريوس التصميم
في المنطقة

الرقم الحالي لتحقيق تنمية

ويستقطب القسم مجموعة في المنطقة وفي كثير من
من أعضاء هيئة التدريس

تحتاج المنطقة

دبي للفنون -مجموعة أبراج ،وكالة بي بي دي أو للدعاية
واإلعالن شركة براند يونيون ،دار براون بوك للنشر ،أكسبو
 ،2020مؤسسة فكرة ،شركة أف أن للتصميم ،شركة أي أن
جي ،جيمس باس للتصميم ،شركة الندور للتصميم ،مركز
مرايا للفنون ،مؤسسة موبي أس للفنون ،وكالة ليو برنت
للدعاية واإلعالن ،وكالة أوجليفي للتصميم ،وكالة ساتشي
وساتشي للدعاية واإلعالن ،مؤسسة الشارقة للفنون وكالة
سالش ،شركة توماس كلين ،شركة تنكة

— 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

— 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

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

DESIGNED BY CAAD DESIGN CENTER

ويعمــل خريجــي القســم كمديريــن لإلنتــاج الفني،

مثــل هــذه اإلدارات تطويــر الرســومات التعريفيــة،

يتخرج طلبة القسم وهم
ً
مؤهلون ليكونوا روادا
في قطاع اإلبداع الفني
والتصميم .ويعمل خريجو
القسم كمدراء لإلنتاج
الفني ومنتجون فنيين
ومدراء تصميم ومدراء
مشاريع في شركات
الطباعة والنشر ووكاالت
اإلعالنات وقطاع اإلعالم.

مع انتهاء الدراسة،

السوقية لصناعة التصميم في منطقة

Add coma

