متطلبات ووثائق التسجيل
مرحلة البكالوريس









يبدأ قبول الطالب بعد أعالن نتائج الثانوية العامة
يتطلب أنهاء المتطلبات التالية للطلبه الراغبين اآللتحاق بالجامعة :
 oتقديم أستمارة القبول إلى قسم القبول .
 oدفع رسوم تسجيل وهي غير مستردة و مقدارها  5000لاير إلى حساب الجامعة
.
 oإجراء امتحان القبول .
تعقد أمتحانات القبول أسبوعيا ً و تشتمل على أختبار اللغة اإلنجليزية ،االختبار العملي (
للمتقدمين لتخصص طب األسنان) والمقابله الشخصيه و يتم إعالن النتائج في األسبوع
التالي لالمتحان.
يتطلب أنهاء متطلبات القبول المشتملة على (تقديم المستندات المطلوبة ودفع الرسوم
الدراسية ،الخ  )..بحد اقصى أسبوع بعد أعالن نتائج القبول واال سوف يفقد المتقدم حقه
في القبول.
االسبوع االول من الفصل الدراسي يعد أسبوعا ً إرشادياُ ،حيث يتعرف الطالب المستجد
من خالله على الجامعة ،األنظمة ،اللوائح ولخطط الدراسية …… الخ.

التخصصات و البرامج
الرسوم الدراسية
السنوية

مدة الدراسة

التخصص

90,000لاير سعودي

ست سنوات  +فترة
االمتياز 12أشهر

بكالوريوس طب و جراحة الفم
و االسنان

70,000لاير سعودي

خمس سنوات  +فترة
التدريب  6أشهر

بكالوريوس علوم الصيدلة

60,000لاير سعودي

أربع سنوات  +فترة
االمتياز 12أشهر

بكالوريوس التمريض

60,000لاير سعودي

أربع سنوات  +فترة
االمتياز 12أشهر

بكالوريوس علوم المختبرات
اإلكلينيكية

60,000لاير سعودي

أربع سنوات  +فترة
االمتياز 12أشهر

بكالوريوس صحة الفم و
االسنان

60,000لاير سعودي

أربع سنوات  +فترة
االمتياز 12أشهر

بكالوريوس مساعد طبيب أسنان

الرسوم الدراسية
السنوية

مدة الدراسة

التخصص

60,000لاير سعودي

أربع سنوات  +فترة
االمتياز 12أشهر

بكالوريوس تقنية األسنان

الوثائق المطلوبة








شهادة الثانوية العامة
نتيجة أختبار القدرات العامة من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم.
نتيجة أختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس والتقويم.
الفحص الطبي
(بطاقة الهوية الوطنية – بطاقة اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
صورتين شخصية
إيصاالت رسوم التسجيل و الرسوم الدراسية .

شروط التحويل بالجامعة
التحويل لتخصص طب وجراحة الفم واألسنان يشترط أستيفاء الشروط التالية:

o
o
o
o

أصل السجل االكاديمي مصدق مع احضار وصف المقررات الدراسية.
أن اال يقل المعدل التراكمي عن جيد جدا ويكون القبول تنافسيا ً وحسب المقاعد
المتاحة.
صوره من الهوية الوطنية  /هوية المقيم.
صورتين شخصية.

طلبة التجسير في تخصص العلوم الصيدلية يشترط أستيفاء الشروط التالية:

o
o
o
o
o
o
o

أن يكون حاصل على الثانوية العامة تخصص علمي.
أصل شهادة دبلوم الصيدلة والسجل األكاديمي.
تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
أن يكون حاصالً على أحد أختبارات اللغة األنجليزية ( التوفل  /ايلتس  /كفايات
)
ً
أن اال يقل المعدل التراكمي عن جيد ويكون القبول تنافسيا وحسب المقاعد
المتاحة.
صوره من الهوية الوطنية  /هوية المقيم.
صورتين شخصية.

رقم
الحساب

رقم اآليبان

البنك

Male

2600956611

SA78
4000
0000
0026
0095
6611

SAMBA

Female

2600956441

SA12
4000
0000
0026
0095
6441

SAMBA

أسم الحساب

Riyadh
Elm
University

Riyadh
Elm
University

شروط وضوابط المنح للطلبة المنظمين في برنامج خادم الحرمين الشرفين للمنح الداخلية
 -1أال يقل المعدل التراكمي عن .5 /2.75
 -2أال يكون الطالب/الطالبة متجاوز عدد سنوات المنح حسب الخطة الدراسية المعتمدة أكاديميا ً
للجامعة.
 -3أن ال يقل عدد الساعات الدراسية للفصل عن  12ساعة.

الدراسات العليا
تقدم جامعة رياض العلم( ،كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة سابقاً) الدراسات العليا في
مجال طب األسنان والصيدلة

(شروط التقديم لبرامج الدراسات العليا (طب األسنان

يشترط للقبول في برانمج الدراسات العليا لطب األسنان والتدريب السريري المتطلبات التالية















السيرة الذاتية
صورة موثقة لشهادة البكالوريس في طب وجراحة الفم واألسنان
صورة من شهادة االمتياز
أصل السجل األكاديمي
الحصول على درجة ال تقل عن  ٦في اختبار اآليلتس ( )IELTSأو  ٥٢٠في اختبار
التوفل ()TOEFL
التفرغ الكلي للدراسة لمدة  ٣سنوات.
موافقة من جهة العمل على
ّ
( oموافقة إدارة التدريب واالبتعاث في وزارة الصحة لمنسوبي وزارة الصحة)
شهادة اختبار القبول لطب األسنان ()SLE
 ٣خطابات توصية
بيان شخصي تذكر فيه أهدافك المهنية وخبراتك السابقة
صورة من اختبار التصنيف المنهي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية
صورة من بطاقة التصنيف
تسليم سند تسديد رسوم التسجيل
صورة من الهوية الوطنية أو اإلقامة
صورة من جواز السفر

رسوم التسجيل  10,000 :لاير سعودي
الرسم السنوي  180,000 :لاير سعودي

ذكور
 /إناث

رقم الحساب

رقم اآليبان

البنك

أسم الحساب

2600956581

SA15 4000
0000 0026
0095 6581

بنك
سامبا

Riyadh Elm
University

شروط التقديم لبرنامج الدراسات العليا الصيدلة

يشترط للقبول في برنامج الدراسات العليا للصيدلة السريرية والحصول على شهادة دكتور
صيدلي المتطلبات التالية













السيرة الذاتية
شهادة البكالوريس في العلوم الصيدلية.
شهادة إنهاء سنة اإلمتياز في الصيدلة
أصل السجل األكاديمي
الحصول على درجة ال تقل عن  ٦في اختبار اآليلتس ( )IELTSأو  ٥٢٠في اختبار
التوفل ()TOEFL
موافقة من جهة العمل تغطي مدة البرنامج
 ٣خطابات توصية
بيان شخصي (بما ال يزيد عن  300كلمة) تذكر فيه أهدافك المهنية وخبراتك السابقة
صورة من بطاقة التصنيف المهني
تسليم سند تسديد رسوم التسجيل
صورة من بطاقة األحوال المدنية أو اإلقامة للطالب الغير سعوديين
صورة من جواز السفر

رسوم التسجيل  10,000 :لاير سعودي
الرسم السنوي  150,000 :لاير سعودي
أسم الحساب

البنك

رقم اآليبان

رقم الحساب

Riyadh
Elm
University

بنك
سامبا

SA15 4000
0000 0026
0095 6581

2600956581

ذكور
/
إناث

دبلوم زراعة األسنان
شروط التقديم لبرنامج الدبلوم العالي (زراعة األسنان)
في جامعة رياض العلم( ،كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة سابقاً)
يشترط للقبول في بالبرنامج المتطلبات التالية:








رخصة مزاولة مهنة طب األسنان
الحصول على درجة ال تقل عن  ٦في إختبار اآليلتس ( )IELTSأو  ٥٢٠في إختبار
التوفل ()TOEFL
إجتياز امتحان القبول التنافسي
بيان شخصي (بما ال يزيد عن  300كلمة) تذكر فيه أهدافك المهنية وخبراتك السابقة
موافقة من جهة العمل على التفرغ الكلي للدراسة.
صورة من الهوية الوطنية/اإلقامة وجواز السفر
 ٣خطابات توصية

رسوم التسجيل  500 :لاير سعودي
الرسوم الدراسية  80,000 :لاير سعودي

ذكور
 /إناث

رقم الحساب

رقم اآليبان

البنك

أسم الحساب

2600956581

SA15 4000
0000 0026
0095 6581

بنك
سامبا

Riyadh Elm
University

