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Circular No. (7) 2023  ( لسنة  7تعميم رقم )م2023 

Date: 28 February 2023   :م 2023فبراير   82التاريخ 

To all Health Care Facilities, Health Training 

Institutes, Medical universities and all CPD 

Activities Providers in the Kingdom of 

 

 جميع المؤسسات الصحية وجميع مقدمي أنشطة ٕالى 

 التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ومنظمي 

 المؤتمرات ومراكز التدريب الصحي والجامعات الطبية 

Sub: The procedure of organizing and 

accrediting healthcare training centrs and 

programs 

 
مراكز التدريب والبرامج  وإعتمادآلية تنظيم الموضوع: 

 التدريبية في المجال الصحي

The National Health Regulatory Authority 

(NHRA) would like to announce the  mechanism 

of accrediting and organizing training centres 

and training programs in the healthcare field.  

Accordingly, the procedures are as follows: 
 

 

 نتود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باإلعل 

مراكز التدريب والبرامج التدريبية في  عن آلية تنظيم وإعتماد

 :المجال الصحي، وعليه ستكون اإلجراءات  كالتالي

 

1. Applications for opening a health training 

centre  shall be addressed to Ministry of 

Labor  
 

 

الى  في المجال الصحي    يبيةر توجه طلبات فتح مؤسسة تد -1

 للبت فيها.   وزارة العمل

2. Applications for accreditation of clinical or 

professional certificates in order to obtain a 

privilege to practice the healthcare 

profession should be directed to the Bahrain 

Council for Health Studies and Specialties  

(BCSS)-Supreme Council of Health (SCH). 
 

 

االكلينيكية   -2 االحترافية  الشهادات  اعتماد  طلبات  توجه 

المهنة   لممارسة  امتياز  على  الحصول  للمجلس  بغرض 

للدراسات الصحية   البحريني  والتخصصات 

 األعلى للصحة. للمجلس التابع

 

3. Applications for accrediting CPD activities 

shall be addressed to the NHRA-CPD 

Department via CPD@NHRA.BH and should 

follow the procedures outlined in the third 

(3) version of the CPD Charter, which was 

published in January 2023. 

 

 

توجه طلبات اعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني   -3

المهني  المستمر   والتطوير  الطبي  التعليم  أنشطة  لقسم 

الصحية  عبر   والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة 

االلكتروني   وبحسب    ، CPD@NHRA.BH البريد 

التقدم   ولوائح  أنظمة  بشان  عليها  المنصوص  اإلجراءات 

المستمر   المهني  والتطوير  الطبي  التعليم  أنشطة  العتماد 

( للوائح  3الخاصة المنصوص عليها في اإلصدار الثالث )

المستمر،الصادر   المهني  والتطوير  الطبي  التعليم  أنشطة 

 .م  2023في يناير لعام 

mailto:CPD@NHRA.BH
mailto:CPD@NHRA.BH
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 الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 

 الرئيس التنفيذي
 

 

Thus, NHRA advises all CPD providers, 

healthcare facilities, health training centres, and 

conference organizers to adhere to proper 

application submission procedures as 

mentioned above.  

لذلك تنوه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية جميع  

الطبي   التعليم  أنشطة  من مقدمي  المستمر  المهني  والتطوير 

التدريب  ومراكز  المؤتمرات  ومنظمي  الصحية  المنشآت 

بالمسار  اإللتزام  ضرورة  على  الطبية  والجامعات  الصحي 

 . كما تم ذكره أعله  الصحيح للتقديم الطلبات
 

Your cooperation is always highly appreciated in 

improving health services in the Kingdom. 

رتقاء هذا ما لزم توضيحه ونشكركم على تعاونكم الدائم في اإل 

 .بالخدمات الصحية بالمملكة

 


