ASPIRE

TO ACHIEVE

A VERY WARM WELCOME TO

EFFAT UNIVERSITY

Saudi Arabia’s first
private non-profit
female university.

Affectionately known as Queen Effat, our founder’s
legacy of excellence and passion for education
lives on in Effat today, and we’re proud to be one
of the most forward-looking universities for women
in the Middle East.
We provide a protective, safe environment in which
our students are inspired and motivated to gain that
same passion for advancement, which we hope will
then be passed down from generation to generation.
Effat is a place where academic programmes are
innovative and stimulating. Where our worldwide
partnerships – with universities, businesses and

organisations – bring new perspectives, and our
extra- and co-curricular activities and experiences
open up new horizons for our students.
We want to empower all the young women who
come to us to become future leaders and agents
of positive change in our society, and beyond.
I very much look forward to welcoming the next
generation to our family.
Dr Haifa Reda Jamal Al Lail
President
Effat University

WHAT WE

STAND FOR
QUEEN EFFAT

S

een as the founding mother of education in KSA,
Queen Effat broke new ground in establishing it as one
of the cornerstones on which our nation is built. Today,
our Kingdom is filled with well-educated and distinguished
women who are who they are because of the work she did.
After her marriage to King Faisal bin
Abdul Aziz in 1932, Queen Effat’s
passion for teaching and learning
found full expression in her efforts to
establish schools and philanthropic
societies. She dedicated nearly half
a century to the development of
educational and charitable institutions
in our society.
Her vision of education was holistic,
and went hand-in-hand with traditional
values, a dedication to Islam, and
respect for all human beings. She
embraced extra-curricular activities
as a requirement for a well-rounded
education, understood the importance
of keeping abreast of modern
technological advances, and of what
could be learned from, and shared
through, international partnerships.
This thinking remains at the very heart
of Effat and is what drives our vision,
mission and values.

MY MOTHER AND FATHER WERE NATION-BUILDERS. FOUNDING
A SCHOOL WAS NOT SIMPLY AN EXERCISE IN PROVIDING
EDUCATION FOR WOMEN. IT WAS ONE OF THE FUNDAMENTAL
STEPS IN THE PROCESS OF ESTABLISHING A NATION-STATE.
HRH Princess Lolowah Al Faisal

IQRA
Our core values stem from the first word taught to
Prophet Mohammed “Peace be upon him”: ‘IQRA’ or
‘read’. We believe that reading and knowledge are at the
root of all worthwhile action and enlightenment, and that
the two go hand in hand. We’re dedicated to living by
our IQRA values every day, making sure that we:
Undertake lifelong research
Have strong ethical, social and educational values
Show responsible and creative leadership

Vision
To emerge as one of the world’s
leading academic institutions through
the enrichment of knowledge,
professional practice and culture,
and to inspire leaders of the future
to become living ambassadors for the
legacy of Queen Effat Al Thunayan
Al Saud (God rest her soul).

Mission
To qualify tomorrow’s competitive
leaders with a world-class education,
by providing an interdisciplinary
environment conducive to research,
community service, and lifelong learning.

Accreditation
Communicate effectively and reach out to others

Effat University is a degree-granting
institution fully licensed by the
Ministry of Education of Saudi Arabia.
Effat University’s Final Licence
Number is 327/A. Date 8/2/1430.
The University is fully
accredited by the
Saudi Arabian
National Commission
for Academic
Accreditation and
Assessment (NCAAA).

WHAT WE OFFER
We work to the highest international standards
and partner with the world’s finest institutions.
We break new ground; both with the
programmes we run and the academic quality
we deliver. It’s one of the reasons we attract the
very best international faculty to help give our
students a rich and rounded education.
Continuing Queen Effat’s holistic
approach, the young women who
graduate from Effat will take with them
not only a degree that opens doors
around the world, but a comprehensive
set of life skills and values.

TO ME, RELATIONSHIPS, BOTH PERSONAL
AND PROFESSIONAL, ARE THE MOST
IMPORTANT ASSETS ONE CAN ACQUIRE.
EFFAT OFFERS ME SO MANY, EVERY
DAY OF MY TIME HERE.
Sumayah Mohammed M Alhawsawi

Whether they go on to have academic
or industry-based careers, or become
the homemakers and mothers of the
next generation, we’ve created
a direct gateway to success for all
of our students.

OUR FACULTY

We have over 100 staff from across
25 different countries – they each
bring their own unique experience
and qualifications, but all share the
same desire to teach and learn.

EACH YEAR AT OUR GRADUATION CEREMONY I REFLECT ON THE
MOMENT, FOUR OR FIVE YEARS EARLIER, WHEN THE CURRENT
GROUP OF NEW AMBASSADORS JOINED EFFAT UNIVERSITY AS FRESH
GRADUATES FROM HIGH SCHOOL. THEY ARRIVED WITH LIMITED
SELF CONSCIOUSNESS AND THEY LEAVE AS ACCOMPLISHED,
CONFIDENT YOUNG LADIES AND RESPONSIBLE CITIZENS.
Dr Mervat Chuman
Provost

“I achieved my first-class degree in Architecture
in my home country of Sweden, before moving
to Boston for my Masters and then Toronto for
my Doctorate. I spent the next eight years teaching
across Europe, before hearing about the inspirational
work being done here at Effat. This is now my fourth
year, and I can honestly say it’s been the most
rewarding, challenging and enlightening experience
of my career.”

“Effat University looks to mould its students and
bestow upon them a good education, but education
is not a finished product – it is just an indication that
they are prepared for the more challenging demands
in life. And as Ambassadors of Effat University,
we hope that our students carry at all times the
mission and vision of the University – and that
they are always a good example for the younger
generations to emulate.”

Jeni Mihova
Lecturer, Architecture

Dr Andrea Allam Taguibao
Director, Enhancement Centers

“The road ahead of our students is full of challenges,
but the skills and knowledge they gain at Effat should
land them safely in every situation they will encounter.

“I’m always excited to see our young students walk
in our doors, to watch them grow and flourish, and
then see them graduate as fine young women.”

It is always reassuring to see the young students
who arrive waiting for guidance and nurture, turn
during their time with us into mature, wise and fully
grown Effat Ambassadors.”

Jenifer Dracoulis
Director of Enrolment Management, Admissions

Dr Jannat Abdullah Al Abbasi
Dean for Student Affairs

OUR COLLEGES

AND COURSES

W

e’re determined to honour Queen Effat’s
groundbreaking work, so we offer some
of the most innovative, diverse and advanced
courses in women’s education. And as leaders
in our field, we make sure that whatever their
major, all our students are given the opportunity
to explore a range of subjects before deciding
on the area they’d like to focus on. They’ll also
take invaluable general education courses
to broaden their knowledge and develop the
fundamental skills they’ll need for success
– both during their time with us, and long
after graduation.

Covering the current theories and best practices used by
modern firms, giving our students the knowledge and skills
to establish or manage businesses.

Marketing
Focusing on marketing trends,
ethics and morality principles
in the Middle East, especially Saudi
Arabia. Studying the link between
organisations and customers, and
producing persuasive marketing
communications.

Finance
Looking at corporate finance,
investments, financial markets
and institutions in a global setting.
Covering value of cash flows and
assets, capital budgeting, returning
investor funds and more.

I HAVE MANY SPECIAL MEMORIES OF EFFAT.
I’M THANKFUL FOR MY FELLOW STUDENTS, WHO HAVE
INSPIRED ME GREATLY, AND FOR THE EXPERIENCES WE
SHARED TOGETHER DURING THE EVENTS, COURSES,
AND ACTIVITIES HERE. I AM SO GRATEFUL TO EFFAT
FOR MAKING THESE EXPERIENCES POSSIBLE.
Rowaida Mohammed Al Attas

Human Resources
Management
Hiring and staffing, training and
development, performance appraisal,
and reward management, with
an emphasis on the Middle East
and the impact of globalisation
and information technology.

Operations and
Information Management
Project management, quality
management, forecasting techniques,
service and product design, supply
chain management and logistics.

Entrepreneurship
Opportunity recognition, launching
new ventures, determining market
feasibility, financing for business
ventures, managing new ideas in big
corporations, dealing with social and
technological entrepreneurship.

Masters in Islamic Finance
Our MIFM Programme embraces
the insights and technical instruments
developed by conventional finance
with the ethical underpinning of Islamic
Finance, giving a combined view that
expands the potential of the field.

Using our international perspective and awareness of our
history, Islamic values, traditions and community to study
society and humanity as a whole.

English and Translation
Refining communication skills, gaining
a scientific knowledge of English,
analysing discourse, learning EnglishArabic translation and appreciating
literature. Students take part in
cross-cultural communication and
come away with a rich understanding
of and respect for other languages.

Psychology
Exploring the mind and behaviour
in different socio-cultural contexts,
building an understanding of how
people think and act within society,
looking at psychological theories
and becoming critical thinkers.

Masters in Translation
This full time programme is designed
to equip students with the knowledge
and skills for a career in translation.
Following ﬂexible scheduling outside
working hours, students are still able
to pursue their studies or normal work.

Examining the technical and scientific aspects
of the modern world through classes, seminars,
laboratories, and internships.

Computer Science
Using theory and design skills to build,
administer and apply computer
technology across various fields.

Information Systems
Weaving technology into the fibre of
our lives by applying factors such as
time, availability, consistency, accuracy,
synchronicity and hardware and
software design.

Electrical and
Computer Engineering
Gaining skills and knowledge in
digital systems, communications,
microelectronics, control systems,
and robotics.

“MY TIME AT EFFAT UNIVERSITY
HAS NOT ONLY MADE ME A BETTER
PERSON, BUT ALSO PREPARED ME
FOR MY FUTURE CAREER IN WAYS
I WOULD NEVER HAVE PREDICTED.
THROUGH WORKSHOPS WITH
INCREDIBLY SUPPORTIVE
CLASSMATES AND PROFESSORS,
I’VE BEEN CHALLENGED
TO DISCOVER A PART OF ME
I DIDN’T KNOW WAS THERE!
EFFAT REALLY HAS BEEN THE
BEST EDUCATIONAL EXPERIENCE
I COULD HAVE HAD.”
Tayba Almehdar

Bringing together creativity, technology and design skills
in one of the most cutting-edge fields of education.
Architecture
Becoming holistic thinkers who can use creativity and technical
skills to shape urban environments that build on tradition and
support economic growth.

Visual and Digital Production
Creatively focused, it covers a mix of film, visual effects,
animations, post-production, digital interfaces, game design,
interactive toys and mobile content, as well as technical topics
like programming and databases.

Design
As our world changes, designers must observe carefully and
react with solutions that can inhabit, inﬂuence and further shape
it. Effat’s Bachelor of Science in Design provides students with
a strong foundation in the principles, concepts, processes and
practices of design; giving them the skills they need to play
a meaningful role in today’s design world.

Masters in Urban Design
This Masters programme will give students a comprehensive
knowledge of urban theories, design techniques and procedures,
and challenge them to re-think design within the context of the
economic, political and cultural struggles of today’s urban development.

STUDENT

LIFE AT EFFAT
Q

ueen Effat’s holistic approach to education
forms the basis of student life at our
university. We’re committed to graduating
well-rounded, responsible, creative, ethical and
global citizens, so we focus as strongly on their
social and personal skills as we do on their
academic and professional ones.

CLUBS, SPORTS AND SOCIETIES
We’re big believers in having both
a healthy mind and a healthy body,
so we’ll always encourage our students
to take part in as many activities as they
can, on- and off-campus. Our clubs
and societies cover a broad range
of hobbies and academic interests –
fashion, computers, journalism, film,
photography, debate, culture, health
and fitness and more – and are a great
way to build up a CV, meet friends,
and settle into student life.
Our sports teams are renowned and growing all the
time, and we now compete locally, nationally and
internationally in basketball, swimming, table tennis,
and volleyball. We also take part in fund-raising
annual marathons and run regular cycling events.

“IT WAS AN HONOUR TO BE PART OF THIS
UNIVERSITY. AS AN ARCHITECTURE
STUDENT THE WHOLE JOURNEY WAS
REMARKABLE AND UNFORGETTABLE,
FROM OUR COLLEGE DEAN, AND HEADS OF
DEPARTMENT, TO ALL THE INSTRUCTORS
AND MY BELOVED FRIENDS
Safinaz Magdy Hassan Albialy

STUDENT GOVERNMENT
Our Student Government (SG) is an
independent entity within the student
body that represents the students’
voice. The SG works to build unity
between the students and the institution
by involving students in the running
of the university. Its role is to provide
valuable student services, embrace
all student clubs, meet students’
needs, host events, champion
relevant and important causes,
and work to be a vital resource
for all students. Simply put, SG is a
resource of students, for students.

SHURA COUNCIL
Effat University has its own Student
Shura Council, presided over each
year by the current winner of the
Queen Effat Citizenship Award
(QECA). It is the legislative body of the
students and works with the Student
Council to meet students’ needs.
The Shura council meets with all of the
students bodies and representatives
to hear their suggestions and input,
liaises with the President of the
University, generates funds for
student activities holds a number
of key events through the year.

“EFFAT UNIVERSITY HAS GIVEN ME SOME
OF THE MOST MAGICAL EXPERIENCES,
AND CREATED SOME OF THE MOST
BEAUTIFUL MEMORIES. I HAVE FOUND
INSPIRATION IN INSTRUCTORS, AND
SISTERS IN FRIENDS. EVERY SINGLE
PERSON HAS TOUCHED MY LIFE
IN UNFORGETTABLE WAYS.”
Karima Saif Khandaker

DEANSHIP OF ACADEMIC DEVELOPMENT
AND SUPPORTIVE STUDIES
Effat English Academy
Our Effat English Academy (EEA)
runs English language, as well as
academic preparation courses that
bridge the gap between secondary
and higher education. Helping our
students adapt to the dynamic
educational environment at Effat,
they’re constantly updated to reﬂect
any national and international changes
in education and follow international
standards of teaching English as
a foreign language. We focus on
educational technology, introducing
academic strategies, and developing
personal and interpersonal skills.
The courses are designed at
pre-college level and cover:
• English language skills
• Introduction to chosen majors
• Mathematical and logical reasoning
• Technology and office tools
• Study skills and independent learning

Principles and Applications
of General Education
The invaluable General Education
Programme (GEP) at Effat will form
the basis of all that a student learns
with us. Offering the core requirements
from a variety of disciplines that
reinforce and consolidate the learning
process, it will expand students’
thinking abilities, strengthen their
Islamic values and identity, and help
them fulfil their potential academically,
socially, and at work. Split into individual
modules, the programme is designed
to develop skills in the key educational
areas of written and oral communication,
technological literacy, research, religion,
culture and ethics, mathematical,
scientific and logical reasoning,
interdisciplinary research, and careers
and professions.

ENHANCEMENT CENTRES
Our enhancement centres focus on the core skills that will help students make
the most of both their time at Effat and their future opportunities – locally,
regionally and internationally.
The co-curricular programmes are all designed to help the future graduates of Effat gain not just practical
skills and knowledge, but invaluable confidence and self-reliance.

Centre for Communication
and Rhetoric
Aimed at teaching our students to be strong and
effective communicators, our CCR programmes
look at assertiveness and self-confidence in
speaking and how to express opinions clearly
and persuasively.

The Independent Learning Centre
Set up to help our students become lifelong and
productive learners, our ILC teaches independent
learning skills and strategies through workshops,
self study materials, peer study groups, a peertutoring programme and using technology as a
learning tool.

Centre of Excellence in
Writing and Speaking
From workshops and brainstorms to drafting
and one-on-one coaching, our coordinators
help students with public speaking, papers and
reports, honours theses, resumés and applications,
personal statements and presentations.

THE CAREER
DEVELOPMENT OFFICE
The CDO helps students and alumnae to prepare
for their future careers or graduate studies. It covers
writing resumés, interview preparation, internships
and more, and runs workshops, educational fairs
and career days.

OUR ALUMNAE
The support and advantages we
offer our students don’t stop when
they graduate. Our Effat Alumnae
Association (EAA), the first higher
education alumni body in the
Kingdom, gives them access to
a vast network of national and
international relationships – keeping
them connected with the very best of
their Effat successors and ancestors.
Being an Effat alumna will help them
lead the change for better in their
community, and create support for the
university so it can continue to inspire
and develop future generations of
Saudi women.

OUR FACILITIES
We pride ourselves on having the latest technology and very
best facilities to support our students on their journey to
graduation and beyond – and are always investing in our
ongoing innovation.
Effat Library and Culture Museum
Our brand-new, state-of-the-art library integrates
traditional and modern designs and is fully equipped
with a media centre, electronic classrooms,
presentation rooms and large auditorium.
Accommodating up to 660 visitors at a time and
covering a total area of 6,150 sq. meters across two
ﬂoors, it has over 27,200 printed publications and
more than 377,500 electronic publications.

Half-Olympic-Size Swimming Pool
Bright and contemporary, it’s open to our students
seven days a week for lessons, activities and leisure.

Mosque
The Effat campus has its own on-site mosque for
the use of students and faculty alike.

“ EVERY DAY AT EFFAT IS A NEW ADVENTURE,
EVERY PERSON A SPECIAL TOKEN IN MY LIFE. EFFAT
UNIVERSITY IS A STARTING POINT FROM WHICH ALL ITS
STUDENTS WILL GO ON TO FLOURISH. AFTER MY TIME
HERE, I PLAN TO CONTINUE MY LANGUAGE LEARNING
JOURNEY, WITH THE HOPE OF OPENING MY OWN
LANGUAGE LEARNING AND TEACHING COMPANY.”
Afnan Abdulmalik Linjawi

Cutting-edge Technology Labs

Other Catering Franchises

Designed and built specifically for our computer,
chemistry, biology, physics and engineering courses.

We also have Baskin Robin located in the dining
room, as well as the Coffee Bean & Tea Leaf®
company inside our restaurant hall, offering
students speciality teas and coffees, iced drinks,
breakfast, crisp salads, gourmet sandwiches,
hot pasta and desserts,as well as, Nestlé® Toll
House® that offers the finest kinds of coffee and
delicious ﬂavors of cakes. In addition to Paul,
which provides delicious French bakeries and
deserts. Also, we have La Creperie that offers
different kinds of crepe and wafﬂes.

Architectural Design Studios
Spacious and modern, and complete with
all the latest digital design software and tools.

VDP Studios
Our fully equipped and modern VDP studios come
complete with state-of-the-art post-production
equipment including editing facilities and motion
graphics software, plus a wide range of camera,
lighting and sound equipment.

Expansive Restaurant
Our main restaurant provides a full range of wellbalanced and creative meals. The international
dishes are freshly prepared and cooked by our top
chefs and are available daily to anyone on campus.

Student Residence
Completely renovated in 2008 and with 24/7 security,
our student residence has modern common areas,
a buffet-style restaurant for chef-prepared meals,
laundry rooms and shared kitchens. All our bedrooms
have internet connection, cable television, a private
phone line, a fridge and are fully furnished with
a private bathroom.

Private Transport
As part of the Effat family we want our students to
feel safe and secure – so we offer private transport
to and from home to anyone living off campus and
an on-call service for shopping or social visits.

OUR PARTNERS

Duke University,
USA

Carnegie Mellon University,
Pennsylvania, USA

Our introduction of the first ever
engineering programme for women
in Saudi Arabia wouldn’t have been
possible without the ongoing support
of our colleagues at the Pratt School
of Engineering.

We’re proud to have joined with
Carnegie Mellon University to help
internationalise our Psychology
programme, with a view to bringing
even more global future opportunities
to our Psychology students.

www.duke.edu

www.cmu.edu

“I HAVE ENJOYED SO MANY OF THE
COURSES I STUDIED AT EFFAT AND THE
EVENTS THAT WE ATTENDED DURING
MY TIME HERE. AFTER A LONG VACATION
DURING WHICH I INTEND TO TRAVEL TO
DIFFERENT CITIES AROUND THE WORLD, IT
IS MY AMBITION TO WORK IN A LOGISTICS
DEPARTMENT AS A LOGISTICS SPECIALIST.”
Sara Mashhur

Boston University,
Massachusetts, USA
Boston University, one of the oldest
and most respected universities
in the United States, is working
alongside us on our General
Education Programme. A truly
inspiring institution, amongst its
graduates are seven Nobel laureates,
35 Pulitzer Prize winners, and six
Academy Award winners.
www.bu.edu

Western Sydney University
University of Miami,
Florida, USA

Syracuse University,
New York, USA

We’ve been engaging with the
University of Miami School of
Architecture with a view to forming
a partnership to help strengthen our
Architecture programme’s curriculum,
resources, faculty and student support.

We’re very much looking forward to
working with Syracuse University on
our Information Systems programme,
internationalising its content and
learning outcomes, and bringing the
students of our two universities together.

www.miami.edu

www.syr.edu

Western Sydney University is one
of Effat’s newest partners and many
exciting collaborative projects
between students and faculty are
planned. Like Effat, UWS has a strong
English/Arabic translation studies
department, and the collaboration will
focus not only the Bachelor program
but also on the Master of Science
in Translation Studies (MTS).

Paris Malaquais,
Paris, France

Prince’s School of Traditional Arts,
London, England

Cours de Civilisation Française
de la Sorbonne

Paris Malaquais will be joining us in the
further development of our already
leading Architecture programme,
as well as working with us to create
a collaborative learning culture
between our two institutions.

The Prince’s School of Traditional
Arts helps us provide Islamic Arts
training to women from both Effat
and elsewhere. Together we offer two
different short workshops on Islamic
Art and Design to the wider Jeddah
community. Currently, discussions
are underway to offer a longer and
more in-depth programme.

The Cours de Civilisation Française de
la Sorbonne (CCFS) not only supports
the French courses in the General
Education department (GED),
students also have the opportunity
to study for the Diploma of French
Language and Civilization (DOFLC)
in the Executive Education and
Community Service Institute (EECSI)
with the support of the French
Consulate in Jeddah.

www.paris-malaquais.archi.fr

www.psta.org.uk

The School of Business, Georgetown University,
Washington DC, USA
The School of Business at Georgetown University
has supported us since May 2005, initially helping us
to set up our Business Administration programme.
Since then, Georgetown professors and staff have
helped develop and deliver a programme that
has become one of Effat University’s most popular.
They have been included in curriculum development,
giving talks to students and mentoring the faculty
on individual course offerings.
www.georgetown.edu

Tokai University, Japan
Tokai University will be using its expertise in the
field to help us expand and evolve our Computer
Science programme, bringing even greater learning
and career opportunities to our students.
www.u-tokai.ac.jp/international/
Other organisations we work with:
Institute of International Education (IIE)
Effat’s College of Business Administration
works with Microsoft Arabia to deliver the Women
in Technology Programme, which is funded in part
by the US State Department’s Middle East
Partnership Initiative.
The French Consulate General

Mount Holyoke College,
Massachusetts, USA
Mount Holyoke’s strong interdisciplinary programme
and their commitment to a broad and comprehensive
education make them ideal partners to help us build
our General Education Department, with the aim
of developing an interdisciplinary undergraduate
degree as well as offering interdisciplinary graduate
studies in the future.
www.mtholyoke.edu

The French Consulate General helps us offer
a French language programme to our students
and to the wider community.

POTENTIAL EMPLOYERS
Some of the companies our students
may find future opportunities with.

Aramco
Siemens

APPLYING TO JOIN US
We welcome school graduates from
all backgrounds. And although we
do look for high academic grades,
what’s most important to us is that
our applicants have a true passion for
learning and development – and are
ready to take that passion through to
under-graduate and graduate levels.
We ask everyone who applies to us to show a
copy of her high school academic records, come
along for a personal interview and take an English
proficiency test (ITP TOEFL and TWE) so we can
be confident she’ll be able to fulfill her potential
at university level.
Our doors are always open to prospective students
and their families and we’d be happy to arrange
to show you around.
To find out more about us, visit our website at
www.effatuniversity.edu.sa or get in touch with
our Office of Admissions and Registration at
admissions@effatuniversity.edu.sa

Unilever
General Electric
Proctor & Gamble
Arab News
The Help Center
Saudi Gazette
SAMBA Bank
MBC Television
CISCO
SAP
Islamic Development Bank
AlZahid Group
Organization of Islamic Cooperation
	King Abdullah University for
Science & Technology
The National Commercial Bank

Effat University
PO Box 34689
Jeddah 21478
Saudi Arabia
Telephone: +966 92 000 3331
Fax: +966 12 637 7447
Email: admissions@effatuniversity.edu.sa
www.effatuniversity.edu.sa

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻔﺖ

34689 ب.ص
21478 ﺟﺪة

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

+966920003331 :ھﺎﺗﻒ
+966126377447 :ﻓﺎﻛﺲ
admissions@effatuniversity.edu.sa :إﯾﻤﯿﻞ
www.effatuniversity.edu.sa

الوظائف المحتملة في المستقبل
االلتحاق بجامعة عفت
نرحب بحملة الشهادة الثانوية من كافة
القطاعات ،وعلى الرغم من أننا نسعى
إلنضمام الطالبات المتفوقات إال أن أكثر
مايهمنا هو أن تمتلك المتقدمة شغفا ً حقيقيا ً
في حب التعلم والتطور ،وأن تكون
مستعدة لخوض غمار هذا الشغف في
مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
نطلب من جميع المتقدمات أن يقدمن صورة عن
سجالت الثانوية العامة والحضور إلجراء مقابلة
شخصية مع اختبار لتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية
( ITP TOFELو  )TWEحتى نضمن من أنها ستبلي
بال ًء حسنا ً في المستوى الجامعي.
إن أبواب جامعة عفت مفتوحة دائما ً للطالبات
المرشحات وأولياء أمورهن ،ويسعدنا أن نرتب لهن
جوال ٍ
ت استطالعية في الحرم الجامعي.
للتعرف أكثر على جامعة عفت ،يرجى التفضل بزيارة
موقعنا االلكتروني ،www.effatuniversity.edu.sa
أو التكرم باالتصال بمكتب القبول والتسجيل على
البريد االلكترونيadmissions@ :
effatuniversity.edu.sa

بعض المؤسسات و الشركات التي من الممكن
لطالباتنا أن يجدن فيها وظائف بعد التخرج.
سيمينس
أرامكو
جينيرال الكتريك
يونيليفر
عرب نيوز
بروكتر آند قامبل
سعودي جازيت
مركز العون
تلفزيون MBC
بنك سامبا
بنك ساب
سيسكو
مجموعة الزاهد
البنك التنمية اإلسالمي
جامعة الملك عبدهللا للعلوم و التكنولوجيا
منظمة التعاون اإلسالمي
البنك األهلي

كلية األعمال في جامعة
واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية
الزالت كلية األعمال في جامعة Georgetown
 Universityتدعمنا منذ مايو عام  2005وتساعدنا
بشكل مبدأي على إعداد برنامج إدارة األعمال ،ومنذ
ذلك الوقت وأساتذة جامعة جورج تاون وطاقمها
يقدمون يد المساعدة في تطوير وطرح برنامجا ً أصبح
اليوم من أكثر البرامج رواجا ً في جامعة عفت ،وتم
ضم أساتذة جامعة جورج تاون لتطوير المناهج عن
طريق إلقاء المحاضرات للطالبات واإلشراف على
أعضاء هيئة التدريس في بعض الدورات التدريبية
الفردية.

Georgetown University

www.georgetown.edu

كلية  Mount Holyokeماساتشوسيتس ،الواليات
المتحدة األمريكية
إن التخصصات القوية المتنوعة لدى كلية Mount
 Holyokeوالتزامهم بالتعليم الواسع والشامل يجعل
منهم شركا ًء مثاليين لتأسيس قسم اإلعداد العام على
أمل أن نطور درجات بكالوريوس متنوعة
التخصصات وكذلك تقديم دراسات عليا في
تخصصات مختلفة في المستقبل.
www.mtholyoke.edu

جامعة  – Tokaiاليابان
ستقوم جامعة  Tokaiفي اليابان باالستفادة من خبرائها
لتوسيع وتطوير برنامج علوم الكمبيوتر في جامعة عفت
جالبين بهذا فرصا ً تعليمية ووظيفية أفضل لطالباتنا.
www.u-tokai.ac.jp/international/

منظمات أخرى نتعامل معها:
معهد التعليم العالمي ()IIE
تعمل كلية إدراة األعمال في جامعة عفت مع شركة
مايكروسوفت العربية إلعطاء النساء السعوديات
البرامج التقنية وتمول هذه البرامج من قبل مبادرة
مشاركة الشرق األوسط التابعة لوزارة الخارجية
األمريكية.
القنصلية العامة الفرنسية
تمد لنا القنصلية الفرنسية العامة يد العون لتقديم برامج
اللغة الفرنسية لطالباتنا وللمجتمع الخارجي.

Western Sydney University

جامعة  Syracuseنيويورك ،الواليات
جامعة  Miamiفلوريدا ،الواليات
المتحدة األمريكية
المتحدة األمريكية
نتطلع بحماس للتعاون مع جامعة
تعاونا مع قسم الهندسة المعمارية في
Syracuse
بخصوص برنامج نظم
جامعة  Miamiعلى أمل أن نبني شراكة
المعلومات وجعل محتواه عالميا ً
لتقوية منهاج برنامج كلية العمارة
وكذلك نتائج التعلم الخاصة بﮫ وجمع
وتحسين المراجع ودعم الطالبات
الجامعتين معاً.
وأعضاء هيئة التدريس.
www.miami.edu

www.syr.edu

جامعة باريس
باريس ،فرنسا
سوف تنضم لشراكتنا جامعة باريس
 Malaquisمن أجل تطويرات إضافية
على برنامجنا الرائد لكلية الهندسة
المعمارية ،هذا وستعمل معنا على إيجاد
ثقافة تعليم تعاونية بين المؤسستين.

جامعة Prince’s School of
 Traditional Artsلندن ،الواليات

Malaquis Paris

www.paris-malaquais.archi.fr

المتحدة األمريكية
تعاونا جامعة Prince’s School of
 Traditional Artsعلى تقديم التدريب
على الفنون اإلسالمية للنساء داخل
جامعة عفت وخارجها ،حيث نقدم معا ً
ورشات عمل قصيرة مختلفة حول
الفنون اإلسالمية والتصميم لمجتمع
مدينة جدة ،وتجري حاليا ً المحاوالت
لطرح برامج أكثر عمقاً.
www.psta.org.uk

ومن خالل أحدث شريك لجامعة عِ ﱠفت،
جامعة غرب سيدني (Western
) ، Sydney Universityت ﱠم التخطيط
للعديد من المشاريع التعاونية المُشوﱢ قة
بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس،
وكما هو الحال في جامعة عِ ﱠفت ،تمتلك
جامعة غرب سيدني قسما ً لدراسات
الترجمة في اللغتين االنجليزية
والعربية ،وسوف يُر ﱢكز التعاون بين
الجامعتين ليس فقط على برنامج
البكالوريوس وإنما أيضا ً على درجة
الماجستير في دراسات الترجمة
).(Masters in Translation Studies
www.uws.edu.au

The Cours De Civilsation
Français De La Sorbonne

كما ُتتيح جامعة عِ ﱠفت للطالبات من خالل
دورة جامعة السوربون عن الحضارة
الفرنسية (The Cours De Civilsation
)Français De La Sorbonne CCFS

الفرصة للحصول على دبلوم اللغة
الفرنسيﱠة وحضارتها (Diploma of

– French Language & Civilization
) DOFLCمن خالل قسم اإلعداد العام
)General Education Department
) – GEDومعهد الدراسات التنفيذية و
خدمة المجتمع (Executive Education
& Community Services Institute
) ، – EECSIو ذلك تحت إشراف

القنصلية الفرنسيﱠة في جدة.

www.sorbonne.fr

شركاؤنا

جامعة  ،Dukeالواليات المتحدة
األمريكية
إن تقديمنا ألول برنامج هندسة للنساء
السعوديات لم يكن ممكنا ً من دون الدعم
المستمر لزمالئنا في جامعة Pratt
للهندسة.
www.duke.edu

جامعة Carnegie Mellon
 Universityبنسلفانيا ،الواليات

المتحدة األمريكية
نفخر بأننا شركاء جامعة Carnegie
 Mellonإلضافة صفة العالمية لبرنامج
علم النفس متطلعين ألن نجلب المزيد
من الفرص العالمية لطالبات قسم علم
النفس في الجامعة.
www.cmu.edu

" ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻔﺖ وﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ
ﺧﻼل وﺟﻮدي ﻓﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ،وﺑﻌﺪ إﺟﺎزة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻗﺮرت ﻓﻴﻬﺎ زﻳﺎرة ﻣﺪن ﻛﺜﻴﺮة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﺑﺎت ﻃﻤﻮﺣﻲ أن أﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت
ﺧﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات".
سارة مشهور

جامعة  Bostonماساتشوسيتس،
الواليات المتحدة األمريكية
إن جامعة  Bostonهي من أقدم
الجامعات وأكثرها احتراما ً في الواليات
المتحدة األمريكية ،ونعمل معا ً يداً بيد
على برنامج اإلعداد العام ،وهي مؤسسة
ملهمة بحق ومن خريجيها فائزون
بجائزة نوبل للسالم ومنهم من حصد
 35جائزة بوليتزر و  6جوائز أوسكار.
www.bu.edu

" إن ﻛﻞ ﻳﻮم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻔﺖ ﻫﻮ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ،وﻛﻞ
ﺷﺨﺺ ﻓﻴﻬﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ،وإﻧﻬﺎ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺳﺘﺰدﻫﺮ
وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ،أﻧﻮي ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
رﺣﻠﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن أﻓﺘﺘﺢ ﻳﻮﻣ ًﺎ
ﺷﺮﻛﺘﻲ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت".
أفنان عبدالمالك لنجاوي

المختبرات التقنية الحديثة التصميم

صممت هذه المختبرات خصيصا ً لصفوف الكمبيوتر
والكيمياء وعلوم األحياء والفيزياء وبرامج الهندسة.

استديوهات التصميم المعماري

صُممت لتكون واسعة وحديثة ومجهزة بأحدث
برمجيات التصميم الرقمي وأدواتﮫ.

استديوهات اإلنتاج المرئي والرقمي

تأتي استديوهات اإلنتاج المرئي والرقمي الحديثة
والمجهزة بشكل كلي لتتكامل مع معدات مرحلة مابعد
اإلنتاج المتطورة تقنيا ً بما فيها من تجهيزات المونتاج،
برامج الرسومات المتحركة ،باإلضافة إلى مجموعات
متنوعة من الكاميرات واإلضاءة ومعدات الصوت.

المطعم الرحب

يقدم مطعمنا الرئيسي وجبات متوازنة ومبتكرة،
و ُتحضر األطباق العالمية بشكل طازج من قبل كبار
الطهاة ،وتتوفر بشكل يومي لجميع من هم موجودين في
الحرم الجامعي.

مصادر أخرى لتموين الطعام

يتوفر لدينا فرعا ً لباسكن روبنز في قاعة الطعام،
باإلضافة إلى شركة كوفي بين أند تي ليف في ردهة
المطعم ،ويقدم توليفة خاصة من الشاي والقهوة
والمشروبات المجمدة ،والفطور والسلطات الطازجة و
الفطائر اللذيذة مع المعكرونة والحلوى ،باإلضافة الى
نستلﮫ تول هاوس ،والذي يقدم بدوره أجود أنواع القهوة
و أشهى نكهات الحلوى والكيك .كما يوجد لدينا داخل
الحرم الجامعي باول الفرنسي الذي يقدم أشهى
المخبوزات و الحلويات الفرنسية .باإلضافة الى كريب
بيريﮫ الذي يوفر نكهات مختلفة من الكريب والوافل.

سكن الطالبات

تم تجديد سكن الطالبات كليا ً في العام  ،2008ويوفر
خدمات أمنية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع،
وتتوفر فيﮫ ردهات حديثة مشتركة ،ومطعما ً ذو مائدة
مفتوحة تحضر أطباقها من قبل طاهي ،وتوجد أيضا ً
غرف لغسل المالبس ومطابﺦ مشتركة .وتتمتع جميع
غرف النوم في السكن بخدمة االنترنت والتليفزيون
وخط هاتف أرضي خاص ،وثالجة أطعمة والغرف
مفروشة بالكامل مع حمام خاص.

النقل الخاص

بما أن طالباتنا هم جزء من عائلتنا فﺈننا نحرص على
إعطاء الطالبات اإلحساس باألمان والسالمة ،وعليﮫ
فﺈننا نقدم نقالً خاصا ً من وإلى الحرم الجامعي ،ونستقبل
الطلبات عبر الهاتف لزيارة المدينة أو التسوق.

المرافق والخدمات
نفخر بأن لدينا أحدث التقنيات الحديثة وأفضل المرافق لدعم
رحلة الطالبات حتى التخرج ومابعده .ودائما ً مانستثمر في
اإلبتكارات المتجددة.
مكتبة عفت والمتحف الثقافي

تجمع مكتبتنا المنشأة حديثا ً،والمتطورة تقنيا ً التصاميم
التقليدية والحديثة في آن معاً ،وهي مجهزة بشكل كلي
بمركز وسائط متعددة ،وصفوف الكترونية ،وغرف
للعروض الصورية ،ومسرح كبير ،وتتسع لعدد 660
زائراً في وقت واحد ،وتقوم على مساحة  6150متراً
مربعا ً على طابقين ،وتضم فوق  27200نسخة كتاب
مطبوع ،وأكثر من  377500منشور إلكتروني.

المسبح (بحجم نصف مسبح أولمبي)

صا ٍ
ف ومعاصر  ،هذا ما يوصف بﮫ مسبح جامعة عفت
المفتوح للطالبات على مدار األسبوع ألخذ دروس
السباحة والقيام بالنشاطات الترفيهية.

المسجد

لدى جامعة عفت مسج ًٌد خاصٌ بها داخل الحرم الجامعي
ليستخدم من قبل الطالبات ومافة منسوبي الجامعة.

مكتب التطوير المهني
يساعد مركز التطوير المهني الخريجات ليحضرن
مستقبلهن المهني ،أو دراساتهن العليا ،وفيﮫ يتم
تدريبهن على كتابة السيرة الذاتية ،والتحضيرات
للمقابالت الشخصية ،و التطبيق العملي ،كما يتم
تدريبهن على إدارة ورش العمل و الشؤون
التعليمية و إدارة فعالية يوم المهنة.

خريجاتنا
إن الدعم والمساندة المقدمان لطالباتنا
اليتوقفان عند تخرجهن ،فجمعية
خريجات عفت ( )EAAو هي الهيئة
األولى من نوعها لخريجات التعليم العالي
في المملكة العربية السعودية -تتيح لهن
فرصة االستفادة من شبكة تواصل
عريضة محليا ً ودوليا ً وتبقيهم على
اتصال بزميالتهن الخريجات السابقات
والالحقات ،وبما أنهن من خريجات عفت
فسيساعدهم هذا على تحقيق التغيير نحو
مجتمع أفضل ،وعلى إيجاد الدعم
للجامعة حتى تستمر بﺈلهام األجيال
المستقبلية من النساء السعوديات.

المراكز المساندة
تضع مراكز المساندة تركيزها على المهارات األساسية التي من شأنها مساعدة
الطالبات لالستفادة القصوى من وقتهم خالل دراستهم في جامعة عفت وفي الفرص
المستقبلية محليا ً وإقليميا ً ودولياً.
صممت جميع النشاطات المنهجية لتساعد الخريجات المستقبليات ليكتسبن الثقة بالنفس واالعتماد على الذات
وليس فقط المهارات العملية والمعرفة.

مركز مهارات التواصل الكتابي والشفهي

يهدف إلى تعليم طالباتنا أن يصبحن قويات الشخصية
ومحاورات ّ
مؤثراتُ ،تعنى البرامج المقدمة في المركز
بتنمية شعور الثقة واالعتداد بالنفس في المخاطبة الشفهية
من أجل التعبير عن الذات بوضوح وإقناع.

مركز التعلم الذاتي

ُ
طور هذا المركز ليجعل من طالباتنا متعلمات دائمات
اإلنتاج ،ويزودهن بمهارات التعلم الذاتي واستراتيجياتﮫ
عن طريق ورشات العمل ،ومواد الدراسة الذاتية
ومجموعات دراسة األتراب ،و برامج تدريس
األقران واستخدام التقنية كأداة تعلم.

مركز التميز في الكتابة والتحدث

تساعد منسقات المركز الطالبات على تعلم مهارات
التحدث والخطابة العامة ،وكتابة أوراق العمل
والتقارير من خالل العصف الذهني والكتابة
وورش العمل و التدريب وجها ً لوجﮫ.

عمادة التطوير األكاديمي والدراسات المساندة
أكاديمية عفت للغة اإلنجليزية مبادئ وتطبيقات اإلعداد العام

يقوم برنامج اإلعداد العام القيم بتشكيل
تدرس أكاديمية عفت اللغة اإلنجليزية
وتعطي دورات في التحضير األكاديمي أساسيات جميع ماستتعلمﮫ الطالبة في
الجامعة عن طريق تقديم المتطلبات
والتي من شأنها تسد الفجوة بين التعليم
الثانوي والعالي .وتمد يد العون لطالباتنا األساسية من مجموعة متنوعة من
التخصصات التي تعزز و تكمل
لتبني بيئة التعليم الديناميكي في جامعة
عملية التعلم ،ومن شأنها أن توسع من
عفت حيث تبقي الطالبات على اطالع
دائم لمواكبة التغيرات الحاصلة محليا ً
إمكانيات التفكير لدى الطالبات ،وتقوي
هويتهن وقيمهن اإلسالمية ،وتساعدهن
وعالميا ً في التعليم ،وتتبع األكاديمية
المعايير العالمية لتدريس اللغة االنجليزية على تطوير قدراتهم الكامنة أكاديميا ً
واجتماعيا ً وفي العمل .يقسم البرنامج
لغير الناطقين بها ،كما يصب تركيزنا
إلى وحدات فردية وهو مصمم لتطوير
على تقنيات التعلم ،وعلى تقديم
مهارات الطالبات في المجاالت التعليمية
االستراتيجيات األكاديمية وتطوير
الرئيسية للتواصل الشفهي والمكتوب و
المهارات والعالقات الشخصية.
أساسيات التقنية والبحث والدين والثقافة
تم تصميم المناھﺞ لتوافق مرحلة ماﻗبل واألخالق والرياضيات و التفكير
المنطقي والعلمي وإجراء البحوث في
الدراسة الجامعية:
مجاالت مختلفة والمهن والحرف.
• مهارات اللغة اإلنجليزية
• مقدمة في تخصصات مختارة
• التحليل الرياضي والمنطقي
• التقنية وأدوات المكتب
• مهارات الدراسة والتعلم المستقل

"ﻣﻨﺤﺘﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻔﺖ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺠﺎرب ﺳﺤﺮاً
وﺗﺮﻛﺖ ﻟﺪي أﻓﻀﻞ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻬﺎم ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة و اﻷﺧﻮات
اﻟﺼﺪﻳﻘﺎت ،ﻓﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ ﻗﺪ ﻻﻣﺴﺖ
ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﺗﻨﺴﻰ".
كريمة سيف خان داكر

مجلس الطالبات
إن مجلس الطالبات في جامعة عفت هو
كيان مستقل تحت الشؤون الطالبية
أسس إليصال صوتهن .ويعمل على
إيجاد الروابط بين الطالبات والمؤسسة
عن طريق إشراكهن في مجريات
األمور في الجامعة ،وإن دوره هو
تزويد الطالبات بخدمات قيّمة،
واإلشراف على جميع النوادي وتوفير
حاجاتهن وإقامة المناسبات ،ومتابعة
أمور المسابقات والبطوالت ،وقضايا
أخرى مهمة ،والسعي ألن يكون
مصدراً حيويا ً لجميع الطالبات.
وبتعبير آخر فﺈن مجلس الطالبات
هو من الطالبات ولهن.

مجلس الشورى
إن لدى جامعة عفت مجلس الشورى
الطالبي الخاص بها والذي يترأسﮫ كل
عام الطالبة الحائزة على جائزة الملكة
عفت للطالبة المثالية في العام نفسﮫ،
وهو الكيان التشريعي لجميع الطالبات
ويعمل بالتعاون مع مجلس الطالبات من
أجل تلبية جميع احتياجاتهن .هذا ويجتمع
مجلس الشورى مع كل الهيئات الطالبية
وممثالت الطالبات لسماع اقتراحاتهن
ومداخالتهن وينسق مع رئيسة جامعة
عفت لتوفير اإلجابات على اقتراحات
الطالبات ويقوم بنشاطات جمع
التبرعات عن طريق إقامة مناسبات
رئيسية خالل العام.

النوادي الطالبية والرياضة
نحن من أشد المؤمنين بضرورة الحفاظ
على صحة العقل والجسم ولهذا نشجع
طالباتنا للمشاركة ما استطعن بالنشاطات
داخل الحرم الجامعي وخارجﮫ .هذا
تشمل نوادينا الطالبية حيزاً كبيراً من
الهوايات واالهتمامات األكاديمية
كاألزياء والحاسب اﻵلي والصحافة
والسينما والتصوير والمناظرات والثقافة
والصحة واللياقة وغيرها ،والتي تثري
من سِ َير الطالبات الذاتية وتتيح لهن
الفرصة للتعرف على أصدقاء جدد
وعلى االندماج في الحياة الطالبية.
إن طاقمنا الرياضي دائم التجدد والتوسع ،وننافس اﻵن
محليا ً ووطنيا ودوليا ً في كرة السلة والسباحة وكرة
الطاولة والكرة الطائرة ،كما نشارك سنويا ً في سباقات
الماراثون لجمع األموال ،ونقيم مناسبات ركوب
الدراجات الهوائية.

"ﻛﺎن ﻟﻲ اﻟﺸﺮف ﺑﺄن أﻧﺘﺴﺐ ﻟﻬﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﻄﺎﻟﺒﺔ
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة دراﺳﺘﻲ
ﻣﻊ
ﻓﻴﻬﺎ رﺣﻠﺔ ﳑﻴﺰة ﻻﺗﻨﺴﻰ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻴﻨﺎ أروع اﻷوﻗﺎت ً
ﻋﻤﻴﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ و رؤوﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم واﶈﺎﺿﺮات وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰات".
صافيناز مجدي حسن البيلي

ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ

الحياة الطالبية
في جامعة عفت
تشكل نظرة الملكة عفت الشاملة للتعليم أساس
الحياة الطالبية في جامعة عفت ،فنحن ملتزمون
بتخريج مواطنات مسؤوالت مبدعات ذوات ُخلق
رفيع ولهذا نركز بشكل كبير على مهاراتهن
الشخصية واالجتماعية بالطريقة نفسها التي
نركز فيها على مهاراتهن األكاديمية والمهنية.

نجمع مهارات التصميم والتقنية واإلبداع في أحد أهم التخصصات
العصرية في مجال التعليم.
العمارة

يساعد هذا البرنامج على تنمية مهارة التفكير الشمولي الذي
يسايطوع اإلبداع والمهارات التقنية لتشكيل بيئات حضرية تنمّي
التراث و تدعم النمو االقتصادي.

اإلنتاج المرئي والرقمي

يشمل هذا البرنامج المرتكز على اإلبداع دمج األفالم والمؤثرات
البصرية ،والرسوم المتحركة ،اإلنتاج ،الواجهات الرقمية ،تصميم
األلعاب والدمى التفاعلية ومحتوى أجهزة المحمول باإلضافة إلى
مواضيع تقنية مثل البرمجة وقواعد البيانات.

التصميم

برنامج التصميم في جامعة عفت يأسس الطالبات بشكل قوي في
مبادئ ومفاهيم وعمليات وممارسات التصميم ويزودهن بالمهارات
التي يحتجنها لﻺضطالع بدور هام في عالم التصميم اليوم .مع
التغييرات الحاصلة في العالم ،فﺈنﮫ ينبغي على المصممين النظر
بعين المترقب و التعامل مع حلول للمتغيرات التي يمكن أن تعم
وتؤثر و تغير عالمنا.

ماجستير التصميم الحضري

يقدم برنامج ماجستير التصميم الحضري للطالبات معرفة كلية عن
النظريات الحضرية ،وتقنيات وإجراءات التصميم ،ويحثهم على
عملية التصميم بفكر جديد في ضوء الصراعات االقتصادية
والسياسية والثقافية الطارئة على التطوير الحضري في يومنا هذا.

ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﻀﻴﺘﻪ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻔﺖ إﻧﺴﺎﻧﺔ أﻓﻀﻞ
ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ أﻋﺪّ ﻧﻲ ﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﳌﻬﻨﻲ
ﺑﻄﺮق ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻲ؛
ﻣﻦ ﺧﻼل ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ وزﻣﻴﻼت
اﻟﺼﻒ اﳌﺘﻌﺎوﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻳﺼﺪق.
ﺛﻢ أن اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻔﺖ أﺧﺮج أﻓﻀﻞ ﻣﺎﻓﻲ داﺧﻲ،
واﻛﺘﺸﻔﺖ ﺟﺎﻧﺒ ًﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ
أﻋﺮف ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي
أﺧﺬﺗﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ أي
ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
طيبة المحﺿار

دراسة الجوانب التقنية والعلمية للعالم الحديث من
خالل الصفوف الدراسية وحلقات البحث
والمختبرات وبرامج التدريب العملي.
علوم الكمبيوتر

يهتم بﺈستخدام النظريات و مهارات
التصميم إلنشاء و إدارة و تطبيق
تقنيات الكمبيوتر في عدة مجاالت.

نظم المعلومات

يهتم بﺈشتراك التقنية في الحياة اليومية
عن طريق تطبيق عوامل مثل الوقت
والتوفر واالستمرارية والدقة والمزامنة
وتصميم البرامج والمعدات.

هندسة الكهرباء والحاسب

يهتم بﺈكتساب المهارات والمعرفة في
األنظمة الرقمية والتواصل و
االلكترونيات الدقيقة وأنظمة التحكم
وعلوم اإلنسان اﻵلي.

نطوع نظرتنا العالمية وإلمامنا بالتاريﺦ والقيم اإلسالمية
والتقاليد والمجتمع المحلي لدراسة المجتمع واإلنسانية ككل.

اللغة اإلنجليزية والترجمة

يُعنى هذا البرنامج بصقل مهارات
التواصل وإعطاء المعرفة العلمية باللغة
اإلنجليزية ،وتحليل النصوص وتعلم
الترجمة من اللغة اإلنجليزية إلى العربية
حيث تتواصل الطالبات ثقافيا ً ليخرجن
بفهم عميق واحترام للغات األخرى.

علم النفس

يعنى هذا البرنامج باستكشاف العقل
والسلوك ضمن معطيات اجتماعية
ثقافية متنوعة ،وفهم الطريقة التي يفكر
ويتصرف بها الناس ضمن المجتمع من
خالل نظريات علم النفس بغرض
اكتساب مهارات التفكير النقدي.

ماجستير دراسات الترجمة

هو برنامج بدوام كامل مصمم لتهيئة
الطالبات بالمعرفة والمهارات الالزمة
لمزاولة مهنة الترجمة .و ٌي َقدم عبر
أوقات مرنة خارج ساعات العمل حتى
تتمكن الطالبات من متابعة دراستهن
مع العمل بنفس الوقت.

تغطي برامجنا النظريات والممارسات الحالية
المعمول بها في الشركات الحديثة متيحة بذلك
الفرصة لطالباتنا الكتساب المعرفة والمهارات
الالزمة إلنشاء أو إدارة األعمال الخاصة.

قسم التسويق

يركز هذا التخصص على كل ماهو
جديد في علم التسويق وأخالقياتﮫ
المهنية ومبادئﮫ العامة في الشرق
األوسط عامة والمملكة العربية
السعودية خاصة .ويتمحور حول دراسة
الرابط بين المنظمات والزبائن وينتج
عمليات تواصل مقنعة في التسويق.

المالية

يعنى هذا القسم بدراسة تمويل الشركات،
واالستثمار ،واألسواق المالية
والمؤسسات في إطار عالمي .ويغطي
مواضيع كقيمة التدفق النقدي واألصول
وموازنة رأس المال وعوائد أموال
االستثمار وأشياء أخرى.

إدارة الموارد البشرية

يختص هذا القسم بالتعيين والتوظيف
والتدريب والتطوير و تقييم األداء
وإدارة المكافﺂت بالتركيز على الشرق
األوسط وتأثير العولمة وتقنية
المعلومات عليﮫ.

إدارة العمليات والمعلومات

يعنى هذا القسم بﺈدارة المشاريع ،وإدارة
النوعية وتقنيات التنبؤ وتصميم
الخدمات والمنتجات وسالسل التوريد
واإلمدادات اللوجستية.

الريادة في األعمال

ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺘﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻔﺖ ،وأﻧﺎ ﳑﺘﻨﺔ
ﻟﺰﻣﻴﻼﺗﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ أﻟﻬﻤﻨﻨﻲ وﺷﺎﻛﺮة ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺎرﻛﻨﺎﻫﺎ ﺳﻮﻳ ًﺎ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪراﺳﻴﺔ و اﻻﻧﺸﻄﺔ
ﻓﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ .واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻬﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ
اﳋﻮض ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب.
رويدا محمد العطاس

يختص هذا القسم بتعليم مهارة تمييز
الفرص وإطالق مشاريع جديدة وتحديد
جدوى السوق وتمويل المشاريع
التجارية والتعامل مع ريادة األعمال
االجتماعية والتقنية.

الماجستير في اإلدارة المالية
اإلسالمية

يتبنى برنامج الماجستير في اإلدارة
المالية الرؤى واألدوات التقنية المطورة
اعتماداً على علم المالية التقليدي مع
أساسيات األخالق اإلسالمية في
التعامالت المالية بغرض رؤية مشتركة
من الممكن أن تساهم في توسيع
اإلمكانيات في هذا المجال.

ﺍﻟﻜﻠﻴـــﺎﺕ
والبرامـــج
لقد عقدنا العزم على تكريم عمل الملكة عفت
االستثنائي ،ولهذا فﺈننا نقدم البرامج األكثر تنوعا ً
وتطوراً وإبداعا ً في مجال تعليم المرأة .وبما أننا
رائدون في عملنا ،فﺈننا نحرص على إتاحة الفرصة
لجميع طالباتنا على مختلف تخصصاتهم الستكشاف
مجموعة من المواد المختلفة لنسهل عليهن عملية
اختيار المواد التي يرغبن بالتركيز عليها .كما تأخذ
طالباتنا مواد عامة قيّمة في قسم اإلعداد العام توسع
معرفتهن و تطور مهارات النجاح األساسية لديهن
خالل فترة وجودهن في الجامعة وفي حياتهن
التالية للتخرج.

ﺧﻼل ﻣﺠﺮﻳﺎت ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم أﺗﻔﻜﺮ ﺑﻠﺤﻈﺔ ﺧﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﻀﻤﺖ دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺳﻔﻴﺮات ﻋﻔﺖ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺨﺮﻳﺠﺎت
ﺣﺪﻳﺜﺎت اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻛﻴﻒ وﺻﻠﻨﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺈدارك ﻣﺤﺪود ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻦ
وﻣﻠﻜﺎﺗﻬﻦ ﻟﻴﻐﺎدرن وﻫﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺎت ﺷﺎﺑﺎت ﻣﺴﺆوﻻت ﻳﺘﺤﻠﲔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻹﳒﺎز.
الدكتورة ميرفت شومان
وكيلة الجامعة للشؤون العلمية

”تسعى جامعة عفت إلى صقل طالباتها ومنحهم تعليما ً
جيداً ولكن التعليم ليس سلعة جاهزة ،بل هو إشارة
إلى أن الطالبات أصبحن جاهزات للمزيد من
التحديات في الحياة .وكسفيرات لجامعة عفت ،نأمل
منهن حمل معاني الرؤية والرسالة في قلوبهن طوال
الوقت وأن يكن مثالً تحتذي بﮫ الفتيات الناشئات“.

”حصلت على دراسة من الطراز األول في هندسة
العمارة في بلدي األم السويد ،قبل أن أنتقل إلى بوسطن
للحصول على درجة الماجستير ثم إلى تورونتو
للحصول على درجة الدكتوراه .وبعدها أمضيت
السنوات الثمانية التالية في التدريس في الجامعات في
أوربا ،قبل أن أسمع بالعمل الملهم الذي قاموا بﮫ هنا.
وقد أكملت اﻵن سنتي الرابعة في جامعة عفت ،ويمكنني د .أندريا علالم تاغيباو
القول بصدق بأنها من أفضل التجارب المجزية المليئة
مديرة المراكز المساندة
بالتحديات التي خضتها في حياتي المهنية“.
جيني ميهوفا
”دائما ً أتحمس لرؤية الطالبات اليافعات يدخلن أبواب
محاضرة في قسم الهندسة المعمارية
جامعة عفت ،وأرقبهن يكبرن ويزدهرن ليتخرجن
سيدات راقيا ٍ
ت رائعاتٍ“.
”إن الطريق الذي ينتظر طالباتنا مليء بالتحديات،
جينفر ديراكلوس
ولكن من شأن المهارات والمعرفة التي اكتسبنها
مديرة إدارة القبول والتسجيل
في جامعة عفت أن تهديهن إلى بر األمان في
المشاكل التي يواجهنها.
ودائما ً ما أطمئن لرؤية الفتيات الشابات اللواتي يصلن
إلى جامعة عفت ساعيا ٍ
ت لﻺرشاد والنصح ،يتحولن
خالل فترة دراستهن هنا إلى سفيرات للجامعة حكيما ٍ
ت
ناضجا ٍ
ت بشكل كامل“.
د .جنات العباسي
عميدة شؤون الطالبات

اعضاء هيئة التدريس

لدى الجامعة أكثر من مائة عضو هيئة
تدريس من من خمسة وعشرين بلداً
حول العالم :ويحمل كل منهم معﮫ تجربة
ومؤهالت متميزة ومختلفة ولكن تجمعهم
ذات الرغبة بحب التعلم والتعليم.

برامجنا
نعمل وفق أسمى المعايير الدولية ونتشارك مع
أفضل المؤسسات العالمية ،ونحقق التميز من خالل
البرامج التي نقدمها والموسومة بالجودة األكاديمية.
و هذا من أحد األسباب التي تجعلنا نستقطب أفضل
أعضاء هيئة التدريس من حول العالم لمساعدتنا في
تقديم تعليم ثري شامل.
استمراراً لمنهجية الملكة عفت الشاملة،
فﺈن شاباتنا يتخرجن بشهادة تفتح لهن
األبواب المختلفة باإلضافة إلى
مجموعة من خبرات الحياة والقيم.

أرى أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﻫﻲ
أﻫﻢ ﻣﻴﺰة ﳝﻜﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن،
وإن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻔﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم أﻣﻀﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰات.
سمية محمد الهوساوي

تحرص جامعة عفت على تأمين
وإيجاد سبل النجاح و أساليبها لجميع
خريجاتها؛ سوا ًء اخترن متابعة
دراستهن العليا ،أو البدء بمسيرتهن
المهنية أو أن يكن ربات منزل
يساهمن في إعداد األجيال القادمة.

اﻫﺘﻢ واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ -رﺣﻤﻬﻤﺎ اﷲ -ﺑﺒﻨﺎء اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺗﺄﺳﻴﺲاﳌﺪرﺳﺔﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢﻓﻘﻂ،ﻓﻘﺪﻛﺎﻧﺖإﺣﺪىاﻟﻠﺒﻨﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻟﺒﻨﺎءاﳌﺠﺘﻤﻊ.
صاحبة السمو الملكي األميرة لولوه الفيصل

اقرأ

تنبثق مبادئنا الرئيسية من أول كلمة لُقنت للنبي محمد
– صلى اللﮫ عليﮫ وسلم” -اقرأ“ ،ونحن نؤمن بأن القراءة
والمعرفة هما أصل جميع األعمال القيمة ،وأن القراءة
والمعرفة تتماشيان جنبا ً إلى جنب .ونلتزم بقيم اقرأ في
حياتنا اليومية لنضمن مايلي:
البحث المستمر
القيم التربوية واإلجتماعية اإليجابية
الريادة واإلبداع و المسؤولية
التواصل والتعاون الهادف

الرؤية

أن تكون إحدى أفضل جامعات العالم
الرائدة في إثراء المعرفة والممارسة
المهنية والثقافية لتلهم رائدات الغد
فيصبحن سفيرات يحملن رؤية الملكة
عفت الثنيان آل سعود رحمها هللا.

الرسالة

إعداد الكفاءات القيادية المنافسة عالميا ً
في بيئة أكاديمية وتعليمية مبدعة تشجع
البحث العلمي وخدمة المجتمع والتعلم
مدى الحياة.

االعتماد

تمنح جامعة عفت الدرجات العلمية،
وهي مرخصة بشكل كامل من قبل
وزارة التعليم في المملكة العربية
السعودية تحت الترخيص رقم 327
بتاريﺦ  8/2/1430هــ.
وهي معتمدة بشكل كامل من قبل الهيئة
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

مبادؤنا
الملكة عفت
تعتبر الملكة عفت – طيب اللﮫ ثراها – رائدة التعليم في
المملكة العربية السعودية وقد شقت في تأسيسﮫ طريقا ً ليكون
إحدى الدعائم التي قامت عليها أمتنا .وأصبحت اليوم المملكة
العربية السعودية تضج بالنساء المتعلمات المتميزات الالتي
أصبحن ماعليﮫ اليوم نتيجة لجهود الملكة عفت وماقامت بﮫ
من عمل – رحمها اللﮫ.
في عام  1932م وبعد زواجها بالملك
ّ
فيصل بن عبدالعزيز– رحمﮫ هللا -تجلى
شغفها بحب العلم والتعليم في إنشاء
المدراس والجمعيات الخيرية ،وقد أفنت
مايقارب النصف قرن من عمرها في
سبيل تطوير المؤسسات التعليمية
والخيرية في مجتمعنا.
كانت نظرتها للتعليم نظرة شمولية
ومتماشية مع القيم التقليدية واإلخالص
لﻺسالم واحترام البشر جميعاً .هذا
وتبنت النشاطات الالصفية كمتطلب من
متطلبات التعليم الشمولي متفهمة أهمية
المحافظة على اإللمام بالتطورات التقنية
الحديثة ،ومايمكن أن نتعلمﮫ ونتشاركﮫ
من خالل الشراكات العالمية.
وتبقى طريقة التفكير هذه صميم جامعة
عفت ومنها انبعثت رؤية الجامعة
ورسالتها وقيمها.

ع َُرفت الراحلة زوجة الملك فيصل -طيب هللا
ثراهما -بالملكة عفت ،و تميزت -رحمها هللا -بشغفها
العارم بالتعليم ،فأسست جامعة عفت التي نفخر اليوم
بأن نكون من أفضل الجامعات النسائية الواعدة في
الشرق األوسط.

والشركات والمنظمات رؤى جديدة ،وتفتح المناهج
والنشاطات الالصفية آفاقا ً جديدة لطالباتنا.
نسعى لتمكين كل الفتيات الشابات اللواتي ينضممن
للجامعة ليصبحن رائدات المستقبل وصانعات
التغيير اإليجابي في المجتمع والعالم.

توفر جامعة عفت بيئة آمنة تلهم الطالبات
وتدفعهن الكتساب الشغف بالتطور؛ والذي
نأمل أن يُتوارث جيالً بعد جيل.

أتطلع بفائق السعادة للترحيب بالجيل الجديد
المنضم لعائالتنا.

هذا وتتمتع جامعة عفت ببرامج أكاديمية مبتكرة
ومحفزة  ،كما تجلب شراكاتنا العالمية مع الجامعات

د .ھيفاء رﺿا جمل الليل
رئيسة جامعة عفت

ً
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻔﺖ

أولى الجامعات األهلية
النسائية غير الربحية في
المملكة العربية السعودية

اﻟﺮﻗـــﻲ

ﻟﻺﻧﺠ ــﺎز

