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 الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 
 الرئيس التنفيذي 

Circular No. )11 ( 2023    ( لسنة 11تعميم رقم )2023 

Date: 26 MAR 2023   :م 2023مارس  26التاريخ 

To All healthcare facilities in Kingdom of 

Bahrain 
 

 إلى جميع المؤسسات الصحية في مملكة  

 البحرين

Subject: General Resident License  الموضوع: ترخيص الطبيب المقيم 

NHRA would like to inform all healthcare 
facilities about the responsibilities of the 
general resident doctors. 

 

الصحية   والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  تنوه 

بخصوص   الصحية  المؤسسات  مسؤولي  جميع 

 . مسؤليات الطبيب المقيم

1. General residents must work under the 
supervision of a specialist or a consultant 
from same specialty in any health care 
facility. General residents cannot work 
independently in case of unavailability of 
the supervising doctor. 

 

. على الطبيب المقيم العمل تحت اشراف اخصائي أو 1

استشاري من نفس التخصص في المؤسسة الصحية  

  .ون إشرافد وال يصرح له العمل ب

2. Health care facilities are not allowed to 
employ any general resident if they do not 
have specialist or consultant from same 
specialty working under their facility.   

. ال يسمح للمؤسسة بتوظيف الطبيب المقيم في حال 2 

نفس   من  استشاري  أو  اخصائي  طبيب  توفر  عدم 

 .تخصص ال

3. In case for license transfer applications for 
general resident licenses the following will 
be required:  

• Approved service for the specialty of 
the general resident in the facility 
license.  

• Presence of full-time specialist or 
consultant from same specialty. 

إلى   .3  الترخيص  نقل  المقيم  الطبيب  طلب  حال  في 

 : مؤسسة صحية أخرى يجب توفر اآلتي 

ترخيص   • في  موافقة  الصحية وجود  المؤسسة 

 لتخصص الطبيب. 

نفس  • من  اخصائي  أو  استشاري  وجود طبيب 

 . التخصص ليقوم باإلشراف على الطبيب 

For further details Kindly refer to the scope 
of physician’s services policy.    

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الئحة مجال  

 عمل ومسؤوليات االطباء 

Your Cooperation is highly appreciated in 
improving health services in the Kingdom. 

على    والتقدير  الشكر  جزيل  ولكم  بيانه،  لزم  ما  هذا 

 .تعاونكم الدائم لإلرتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة


