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 الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 

 التنفيذيالرئيس 

Circular No (41 ) 2021 

Date: 15 December 2021 

To all Health Training Institutes , CPD 
Activity Providers, and  Health Care 

Facilities,  in the Kingdom of Bahrain 

Sub: Fee for CPD Activities Approval 

 م 2021( لسنة 41 تعميم رقم ) 

 م 2021ديسمبر  15 :التاري    خ

ي والتطوير  أنشطةٕاىل وجميع مقدمي   التعليم الطبر
ي المستمر ومنظمي 

ومراكز التدريب   المؤتمراتالمهب 
 الصحية  المؤسساتجميع  و  الصحي 

ي  رسوم اعتماد الموضوع:  أنشطة التعليم الطبر
ي المستمر 

 والتطوير المهب 

In order to facilitate the review and approval process of  
the application for Continuing Professional 
Development (CPD) activities, the National Health 
Regulatory Authority (NHRA) would like to note that 
requests to repeat the same scientific activity are 
accepted, provided that each repetition of the same 
activity is submitted separately in the application form, 
according to the timetables stipulated in the charter of 
continuing professional development version 2.0, issued 
in May 2021. A single application is also subject to the 
fees stipulated below in accordance with Decree No. 17 
of 2016 issued by the Supreme Council of Health, for 
each repetition of the same activity as follows: 

  

الصحية  م والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  حرص  منطلق  ن 
ي  مراجعة واعتماد هيل عملية لتس

ي والتطوير المهب   ، أنشطة التعليم الطب 

  عىل أن يتم تكرار نفس النشاط العلمي  قبول طلبات  تود الهيئة التنويه إىل 
ي استمارة الطلب الخاصة  بشكل منفصل  لنشاطا  كل تكرار لنفس  تقديم

ف 
ي  بناء عىل ا   ،بذلك

ي  لجداول الزمنية المنصوص عليها ف  الئحة التعليم الطب 
الو  المستمر،  ي 

المهب  الصادر 2.0  نسخةالتطوير  مايو  ة  ،  ي 
كما   . 2021ف 

وفقا للمرسوم رقم  أدناه    ا رسوم المنصوص عليهللالطلب الواحد  خضع  ي
للصحة،    2016لسنة    17 األعىل  المجلس  لنفس  الصادر عن  تكرار  لكل 

 :اىلي عىل النحو التالنشاط 

1. Each single general workshop  =BD. 200 

2. Each specialized workshop       =BD. 200 

3. Each one hour lecture               =BD. 50 

4. Each conference                         =BD. 500 

5. Each virtual/online CPD            = BD.100          
(maximum 2 hours)                

ي    دينار  200=                     واحدة ورشة عمل عامة  .1 
  بحريب 

ي  دينار   200=      .    احدةو ورشة عمل متخصصة  .2
  بحريب 

ة  .3 ي دينار   50= واحدة مدتها ساعة واحدة محاض 
  بحريب 

ي  دينار   500=                           واحد علمي    مؤتمر  .4
 بحريب 

ي واح .5
اض  ي دينار   100 =        ت  د عنشاط علمي افتر

ن بحريب    تاإلنتر
    ساعتي   كحد أقىص( مدته )

   
Your cooperation is highly appreciated in improving 
provision of high standard continuous medical 
education in the Kingdom. 

ي   نقدر تعاونكم معنا من أجل  توفت  مستوى عال من التعليم الطب 
ي المملكة

 .المستمر ف 


