BUILD AND DEVELOP A
BETTER WORLD AROUND US
Effat College of Architecture and Design
Bachelor of Science in Architecture

ASPIRE TO ACHIEVE

ARCHITECTURE

Whether you’re just beginning
your architectural journey or wish
to build upon existing qualifications,
Effat University offers both
undergraduate and masters
programmes to help you turn
your creative vision into a reality.

BSc ARCHITECTURE

Principles and Applications in Architecture
Architecture presents the future construction of the world
around us while maintaining our inherited cultural values.
It focuses on form, content and aesthetic dimensions
of the built environment by turning ‘Architecture Visualisation’
into reality.
Our Bachelor of Science (B.Sc.) in Architecture combines architecture design
theories and applications, building technology, and social, cultural, environmental
and information technology, to bring you the skills you need to step confidently
into a career within the modern field of architecture.

What does the programme cover?
As the practice of architecture involves
contributions from a variety of fields,
you’ll be investigating the principles
and applications of history, theory,
drawing, and structures, as well as
studying technology, art, humanities,
engineering, physical and social
sciences, and project management.
You’ll also be immersed in architectural
design, with the programme
emphasising basic conceptual skills.
The curriculum is designed to prepare
you for professional practice in Saudi
Arabia and throughout the region and
the world, in line with the requirements

of the Saudi Ministry of Education (MoE),
so you’ll be able to become a member
of the Organisation of Saudi Engineeers
as well as professional organisations,
architecture boards and syndicates
worldwide.
You’ll also gain the intellectual skills and
tools you need to solve problems and
communicate ideas through models
and graphics, and the technical
competence to work effectively
in multi-disciplinary teams within
the architectural industries.

What skills does the
programme give you?
By the time you graduate, you’ll be able to:
• Conceptualise and coordinate designs
addressing some of the most salient social,
cultural, environmental, theoretical, economic
and technological aspects of architecture
• Recognise the dialectic relationship between
people and the built environment of a region
and apply principles of sustainable design
• Apply and integrate computer technology
in design processes, documentation, and
products of complete architectural drawings
• Use visual and verbal communication skills
throughout the project delivery process
• Critically analyse and evaluate building designs,
comprehend constructability and incorporate
life safety systems
• Work collaboratively with various design teams
involved in the building industry, and collaborate
and negotiate with clients and consultants

What do you need to apply?
• A High School Certificate or its equivalent
from inside or outside the Kingdom, with
a minimum score of 80%
• A minimum score of 520 on your TOEFL test,
5 on TWE, 6 on IELTS, or their equivalent
• A minimum score of 65% on your Ministry
of Education exam (Qiyas-Qudurat) or its
equivalent (SAT)
• To successfully pass your DTMS (4 parts)
• To successfully pass your interview with our
admission committee

You’ll also need to give us
these supporting documents:

What will you need to graduate?

Personal statement

• A Grade Point Average of 2.0 out of 4.0
or higher

A short written statement telling us why you’d like
to study on our B.Sc. in Architecture Programme,
and describing your distinctive experiences,
characteristics, and background. Our Admission
Committee will use your statement to measure
your creativity, intelligence, self-awareness,
determination and vision, so it should give a sense
of your long-term goals and artistic ambitions.
Portfolio
Your portfolio is evidence of the depth of your
creative ability and expressive talent. It can include
work you’ve done such as design, animation,
painting, drawing, etc. – and can be a mix of
digital and print.
Letter of recommendation
An official letter from a referee (your high school
teacher) that confirms you’ll be able to successfully
complete university work. The letter should be an
original, on letterhead, and stamped and sealed
by your teacher.

• 171 credit hours gained within 10 semesters

• A successful Senior Capstone Project
These credits should break down as:
• 42 credit hours of General Education
• 3 credit hours of college core MATH
• 114 credit hours ARCH Major requirements
• 12 credit hours Architecture technical electives

Sample Study Plan
Semester 1

Semester 4

Course No.

Course Name

ARCH 101

Architecture Design Studio 1

5

ARCH 120

Freehand Drawing

3

GMTH 141A

Mathematics for Architecture
and Design

3

GENG161

Project based Language and
Critical Thinking
Information, Media
and Technology

Total

Credits

2
3
16

Course Name

ARCH 204

Architecture Design Studio 4

5

ARCH 256

Computer-Aided Architectural
Design 2

3

ARCH 232

History of Islamic Architecture

3

ARCH 252

Building Constructions

3

Scientific Literacy
Total

3
17

Semester 5
Course Name

ARCH 305

Architecture Design Studio 5

6

Credits

ARCH 342

Urban Design

3

5

ARCH 341

Theory of Architecture

3

ARCH 350

Structure in Architecture 1

3

GSEM 200

Interdisciplinary Research
Seminar

3

Course No.

Course Name

ARCH102

Architecture Design Studio 2

ARCH150

Computer-Aided Architectural
Design 1

3

MATH127

Calculus for Engineers

3

GISL171

Social and Moral Values
in Islam

2

Linguistic Communication
(English)

2

Linguistic Communication
(Arabic)

3
18

Total

Course No.

Course Name

ARCH 203

Architecture Design Studio 3

5

ARCH 231

History of Architecture

3

ARCH 240

Architecture, Culture,
and Environment

3

Quantitative Reasoning

3

Islamic Thought and Ethics

2

Physical and Environmental
Wellbeing

2

17

Course No.

Course Name

ARCH 306

Architecture Design Studio 6

6

ARCH 343

Introduction to Landscape
Architecture

3

ARCH 351

Structure in Architecture 2

3

Cultural Literacy

3

Credits

18

Credits

Semester 6

Semester 3

Total

Credits

Course No.
Semester 2

Total

Course No.

Architecture Elective 1
Total

Credits

3
18

Semester 7

Semester 10

Course No.

Course Name

ARCH 407

Architecture Design Studio 7

ARCH 454

Mechanical, Electrical,
and Safety Systems

3

ARCH 352

Building Structures
and Materials

3

ARCH 340

Research Methods in
Architecture and Urban Design
Global Awareness

Total

Credits
6

2
3
17

Course Name

Credits

ARCH 408

6

ARCH 453

3

ARCH 455

3
Linguistic Communication
(Foreign Languages)
Architecture Elective 2

Total

2
3
17

Semester 9
Course No.

Course Name

ARCH 571

Capstone Project Preparation

2

ARCH 444

Housing and Economics

3

ARCH 446

Comparative Architectural
Thoughts

3

ARCH 557

Professional Practice

3

Architecture Elective 3

3

Linguistic Communication
(Foreign Languages)

2

Total

Course Name

ARCH 572

Capstone Project

6

ARCH 556

Project Management

3

Islamic Thought and Ethics

2

Civic Engagement

2

Architecture Elective 4

Semester 8
Course No.

Course No.

Credits

17

Total

Credits

3
16

Want to Learn More?
For more information on this programme,
please contact our Admissions Department
using the details below

Other Directions
Effat University offers courses across
thirteen departments:

Finance
Marketing
Human Resources Management
Operations and Information Management
Entrepreneurship
Masters in Islamic Financial Management

Architecture
Visual and Digital Production
Design
Masters in Urban Design

Contact us now at
admissions@effatuniversity.edu.sa
College of Architecture and Design
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

Electrical and Computer Engineering
Information Systems
Computer Science

English and Translation
Psychology
Masters in Translation Studies

للمزيد من المعلومات
يرجى التواصل مع إدارة القبول و التسجيل عبر الوسائل التالية:
جامعة عفت

ص.ب 34689
جدة 21478

تخصصات اخرى

تقدم جامعة عفت ثالثة عشر تخصصا ً مختلفاً:

المملكة العربية السعودية

هاتف+966920003331 :
فاكس+966126377447 :
إيميلadmissions@effatuniversity.edu.sa :
www.effatuniversity.edu.sa

المالية
التسويق
إدارة الموارد البشرية
إدارة العمليات و المعلومات
ريادة األعمال
ماجستير اإلدارة المالية األسالمية

العمارة
اإلنتاج المرئي و الرقمي
التصميم
ماجستير التصميم الحضري

الهندسة الكهربائية و هندسة الحاسبات
نظم المعلومات
علوم الحاسب اآللي

اللغة اإلنجليزية و الترجمة
علم النفس
ماجستير دراسات الترجمة

الفصل الدراسي السابع
المقرر
اسم المق ّرر
 ARCH 407إستوديو التصميم المعماري 7
النظم الكهربية و الميكانيكة
ARCH 454
واألمنية
 ARCH 352اإلنشاء المعماري ومواد البناء
أساليب البحث في العمارة
ARCH 340
والتصميم الحضري
الوعي بالعالم

المجموع

الفصل الدراسي الثامن
المقرر
اسم المق ّرر
 ARCH 408إستوديو التصميم المعماري 8
 ARCH 453الطاقة والتصميم
 ARCH 455رسومات تنفيذية
علم اللغويات (لغة أجنبية)
مقرر عمارة اختياري 2

المجموع

الفصل الدراسي التاسع
المقرر
اسم المق ّرر
 ARCH 571اإلعداد لمشروع التخرج
 ARCH 444اقتصاديات اإلسكان
 ARCH 446الفكر المعماري المقارن
 ARCH 557الممارسة المهنية
مقرر معماري اختياري 3
اللغات األجنبية (لغة اجنبية)

المجموع

الساعات
6
3
3
2
3
17

الساعات
6
3
3
2
3
17

الساعات
2
3
3
3
3
2
17

الفصل الدراسي العاشر
المقرر
اسم المق ّرر
 ARCH 572مشروع التخرج
 ARCH 556إدارة المشاريع
الفكر اإلسالمي واألخالق
المشاركة المدنية
مقرر عمارة اختياري 4

المجموع

الساعات
6
3
2
2
3
16

الخطة الدراسية خالل خمس سنوات
الفصل الدراسي األول
الساعات
المقرر
اسم المق ّرر
5
 ARCH 101إستوديو التصميم المعماري 1
3
 ARCH 120رسم حر
 GMTH 141Aالرياضيات لكلية العمارة والتصميم 3
 GENG161تعلم اللغة بالمشاريع والتفكير النقدي 2
التقنية والمعلوماتية والوسائط
3
اإلعالمية
16
المجموع

الفصل الدراسي الرابع
المقرر
اسم المق ّرر
 ARCH 204إستوديو التصميم المعماري 4
تطبيقات الحاسب اآللي في
ARCH 256
العمارة 2
 ARCH 232تاريخ العمارة اإلسالمية
 ARCH 252اإلنشاء المعماري
محو األمية العلمية

الفصل الدراسي الثاني
الساعات
المقرر
اسم المق ّرر
5
 ARCH 102إستوديو التصميم المعماري 1
 ARCH 150تطبيقات الحاسب اآللي في العمارة 3 1
 MATH 127حساب التفاضل و التكامل للمهندسين 3
القيم اإلسالمية األخالقية و
GISL 171
2
اإلجتماعية
2
التواصل اللغوي (لغة عربية)
التواصل اللغوي (لغة إنجليزية) 3
18
المجموع

الفصل الدراسي الخامس
المقرر
اسم المق ّرر
 ARCH 305استديو التصميم المعماري 5
 ARCH 342تصميم حضري
 ARCH 341نظريات العمارة
 ARCH 350اإلنشاء في العمارة 1
 GSEM 200البحوث المتعددة التخصصات

الفصل الدراسي الثالث
المقرر
اسم المق ّرر
 ARCH 203إستوديو التصميم المعماري 3
 ARCH 231تاريخ العمارة
 ARCH 240العمارة ،الثقافة والبيئة
التفكير الكمي
الفكر اإلسالمي و األخالق
الصحة البدنية والبيئية

المجموع

الساعات
5
3
3
3
2
2
18

المجموع

المجموع

الساعات
5
3
3
3
3
17

الساعات
6
3
3
3
3
17

الفصل الدراسي السادس
الساعات
المقرر
اسم المق ّرر
6
 ARCH 306إستوديو التصميم المعماري 6
 ARCH 343مقدمة في التنسيق المعماري للمواقع 3
3
 ARCH 351اإلنشاء في العمارة 2
3
محو األمية الثقافية
3
مقرر عمارة اختياري 1
18
المجموع

كما يطلب تسليم المستندات الداعمة
التالية:
المقالة الشخصية
رسالة قصيرة مكتوبة من قبل الطالبة تبين لماذا تريد
الطالبة دراسة البكالوريوس في برنامج العمارة في
جامعة عفت  ،و الذي يجب أن يعكس خلفية الطالبة و
خبراتها و شخصيتها المتميزة .وتعتبر لجنة القبول هذه
الرسالة قياسا لقدرات الطالبة في اإلبداع والذكاء و
الوعي الذاتي والعزيمة و الرؤية .كذلك يجب أن تبين
الرسالة أهداف الطالبة و طموحاتها المستقبلية.
حقيبة األعمال الفنية و التصميم (بورتفوليو)
تظهر الحقيبة القدرة اإلبداعية و المواهب التعبيرية
لمقدمة طلب اإللتحاق ببرنامج العمارة  .ويمكن أن يشمل
مجموعة من الرسومات الفنية مثل الرسم الحر و الرسم
التعبيري  ،وما إلى ذلك سواء رقمي أو مطبوع.
خطاب توصية
خطاب توصية رسمي من أحد مدرسي المرحلة الثانوية
يؤيد قدرة الطالبة على الدراسة الجامعية بنجاح .وينبغي
أن تكون الرسالة موقعة و مختومة من إدارة المدرسة.

ما هي متطلبات التخرج؟
•	إتمام  171ساعة دراسية معتمدة خالل 10
فصول دراسية
•	الحصول على تقدير عام للمعدل التراكمي
والتخصصي ال يقل عن  2.0من  4.0أو أعلى
• إعداد مشروع تخرج ناجح
هذه الساعات موزعة كالتالي:
•	 42ساعة دراسية معتمدة من متطلبات برنامج
اإلعداد العام
•	 3ساعات دراسية معتمدة في دراسة متطلب الكلية
لمادة الرياضيات
•	 114ساعه دراسية معتمدة من متطلبات تخصص
العمارة
•	 12ساعه دراسية معتمدة من مواد إختيارية في
العمارة

ما المهارات التي يوفرها برنامج
العمارة؟
عند االنتهاء بنجاح من البرنامج ،و الحصول على
بكالوريوس العمارة ،ستكون الطالبات قادرات على:
•	وضع التصاميم المعمارية المناسبة مع معالجة أهم
الجوانب االجتماعية والثقافية والبيئية واالقتصادية
والتكنولوجية
•	التعرف على العالقة الجدلية بين الناس والبيئة المبنية
وتطبيق مبادئ التصميم المستدام
•	تطبيق تكنولوجيا الحاسب اآللي ودمجها في عمليات
التصميم والتوثيق بالرسومات المعمارية الكاملة
•	استخدام مهارات االتصال المرئية والشفوية في جميع
مراحل عملية تسليم المشروعات
•	تقديم تحليل نقدي و تقييمي لتصاميم البناء ،وفهم النظم
اإلنشائية مع دمج أنظمة سالمة الحياة
•	العمل بالتعاون مع فرق التصميم المختلفة المشاركة
في صناعة البناء ،والتعاون والتفاوض مع العمالء
واالستشاريين

متطلبات القبول
• الحصول على شهادة التعليم الثانوي أو مايعادلها من
داخل أو خارج المملكة بمعدل عام ال يقل عن %80
•	الحصول على نتيجة  520في إمتحان التوفل 5 ،من
 6في إمتحان الكتابة باللغة اإلنجليزية ،أو  6في
إمتحان أيلتس ،أو مايعادلها
•	الحصول على نتيجة ال تقل عن  %65في إمتحان
قياس (القدرات) أو مايعادلها
•	إجتياز إمتحان الرياضيات بأجزائه األربعة بنجاح
•	إجتياز المقابلة مع لجنة القبول بنجاح

العمارة

مبادئ و تطبيقات العمارة
العمارة تقوم بتشكيل البناء المستقبلي مع الحفاظ على القيم الثقافية
الموروثة  ،حيث تركز العمارة على الشكل والمضمون والبعد
الجمالي لحياتنا وللبيئة العمرانية حولنا  ،وتحول العمارة التصور
الذهني المعماري إلى واقع ملموس.
بكالوريوس العلوم في العمارة بكلية العمارة والتصميم بجامعة عفت يقدم لطالبات العمارة
المعرفة السليمة في مجال العمارة ونظريات التصميم وتطبيقاتها المختلفة ،إلى جانب
تكنولوجيا البناء ،واالهتمام بالنواحي االجتماعية ،والثقافية ،والبيئية ،وتكنولوجيا المعلومات
مما يمكن الخريجات من المهارات المطلوبة في هذه المهنة .تكتسب الطالبات المهارات
الفكرية واألدوات الالزمة لحل المشكالت و توصيل األفكار من خالل النماذج الدراسية
والرسومات المعمارية ،والكفاءة الفنية للعمل بفعالية في فرق عمل متعددة التخصصات
ضمن المشروعات المعمارية المختلفة.

ماذا يشمل البرنامج؟
برنامج العمارة يتطلب دراسة العديد من
المواد المتنوعة في مجاالت عديدة تشمل
النظريات و القواعد المعمارية و أسس البناء
و اإلنشاء إلى جانب دراسة المناهج
التكنولوجية و الفنون و العلوم الفيزيائية و
االجتماعية و الرياضيات و إدارة
المشروعات.

تحظى طالبات قسم العمارة بكلية العمارة
والتصميم بجامعة عفت بدراسة العديد من
المواد المعمارية المتخصصة التي تؤهل
الخريجات وتعدهن بشكل كبير لسوق العمل
سواء في المملكة العربية السعودية أو في
كافة مناطق العالم ،وذلك وفقًا لمتطلبات
وزارة التعليم السعودية ،كما تؤهلهن لعضوية
الهيئة السعودية للمهندسين أو عضوية
الهيئات و النقابات المهنية في الخارج.

تقدم جامعة عفت برنامج
للبكالوريوس و برنامج
للماجستير في تخصص
العمارة لتساعدك لتحويل
أفكارك اإلبداعية إلى حقيقة و
لتطوير مهاراتك

بناء و تطوير العالم من حولنا
كلية عفت للعمارة و التصميم
بكالوريوس العمارة

الرقـــي لإلنجـــاز

العمارة

