
مقدمة عن اجلامعة:

ــب  ــة ط ــمى كلي ــت مس ــام ١٤٢٤هـــ- ٢٠٠٤ م حت ــم ع ــاض العل ــة ري ــت جامع    تأسس
ا�سنان والصيدلة ا�هلية ومن ثم حتوّلت � العام ١٤٢٨هـ-٢٠٠٨م إ  مسمى كليات 
الريــاض لطــب ا�ســنان والصيدلــة و� عام ١٤٣٩هـ-٢٠١٨م صــدرت موافقة �لس 

الوزراء لتحويلها جلامعة تسمى "جامعة رياض العلم". 
  حصلــت اجلامعــة علــى ا¦عتمــاد ا�كادميــي املؤسســي وال¡ا�ــي مــن قبــل 
الهيئة الوطنية للتقومي وا¦عتماد ا�كادميي � العام ١٤٣١هـ-٢٠١٠م للفªة ٢٠١٠-٢٠١٧م 

كأول جهة صحّية حتصل على ا¦عتماد من القطاعني احلكومي وا�هلي. 
ــى  ــªة ٢٠١٧-٢٠٢٤م وعل ــي للف ــاد املؤسس ــادة ا¦عتم ــى إع ــة عل ــت اجلامع    حصل

ا¦عتماد ال¡ا�ي للفªة ٢٠١٧-٢٠٢١م. 
   نالــت اجلامعــة علــى شــرف موافقــة خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز لتأســيس مركــز امللــك ســلمان لصحــة ا�طفــال والــذي يعنــى بنشــر 

التثقيف والوعي الصحي ل½طفال.                               

الرسالة:  
ــدمي  ــع تق ــي م ــث العلم ــة � البح ــاهمة فّعال ــة ومس ــز للطلب ــب متمي ــم وتدري تعلي

خدمات رائدة للمجتمع مبا يتناسب مع التخصصات التي تقدمها اجلامعة.           

الرؤيـــــة:  
املســتوى  علــى  اجلامعــات  طليعــة   � اخملتلفــة  ب¡ا�هــا  اجلامعــة  تكــون  أن 

.Êاحمللي وا¦قليمي والدو

ا�هداف:   
  إعــداد كــوادر مؤهلــة � التخصصــات الصحيــة التــي تقدمهــا اجلامعــة 

لسد حاجة سوق العمل .

  املشــاركة � توفــÎ اخلدمــات الصحّيـــة � تخصصــات اجلامعــة �فــراد 

اجملتمع. 

  إجراء البحوث العلمية � �االت العلوم الصحيــة اخملتلفة وا¦ستفادة من 

نتائجها � خدمة اجملتمع. 

  تقدمي برامج الدراسات العليا � التخصصات التي تقدمها اجلامعة.

  تطويــر ال¡امــج الصحيــة الوقائيــة املقدمــة للمجتمــع باملشــاركة مــع 

اجلهات الصحية ا�خرى.

  تقــدمي برامــج التعليــم الطبــي املســتمر � تخصصاتهــا إ  اجملتمــع مــن 

خالل عقد املؤمترات والندوات والدورات للعاملني بالقطاع الصحي.

تقدم جامعة ريــــاض العلم 
برامج البكـــالوريس التالية: 

• طب وجراحة الفم وا�سنان           ٦ سنوات  

• الصيدلة             ٥ سنوات  

• التمريض             ٤ سنوات  

• مساعد طبيب أسنان            ٤ سنوات  

• تقنية ا�سنان             ٤ سنوات  

• صحة الفم وا�سنان            ٤ سنوات  

• علوم اخملت¡ات الطبية            ٤ سنوات  

بــرامــج
البكالوريوس
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 اجلامعة لديها 3 مستشفيات جامعية حتتوي 
على 620 عيادة أسنــان تقدم خدماتها العالجية

�كثـــر من 2000 مريــض يومًيـــــا. 
 حصلت اجلامعة ومنسوبيها على العديد من

اجلــــوائز خاصة مبجــال البحـــــوث العلمية.

يلي مدة الدراسة فªة تدريبية وهي فªة ا¦متياز مدتها 12 شهر لكل التخصصات
ماعدا تخصص الصيدلة 6 أشهر وهي إلزامية من ضمن متطلبات التخرج. 
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