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Circular No. ( 62 ) 2020 
 

Date: 30 June 2020 
 

All Healthcare Professionals and Healthcare Facilities 
 
 

Sub: Allied Health professions Licensure 
Examinations 
 

Reference to resolution (29) for the year 2020 issued by the 
Supreme Council of Health and published in the Gazette on the 
25th June 2020 regarding licensure examinations, NHRA would 
like to notify all healthcare professionals and healthcare 
facilities that licensure examinations will be implemented for the 
following professions for all new license applications submitted 
through NHRA’s online system effective from the next day of 
publication of the resolution. These professions include: 

1. Pharmacy Technician 
2. Anesthesia Technician 
3.  Physiotherapist 
4. Dietician 
5. Nutritionist 
6. Dental Assistant 
7. Dental Hygienist 
8. Dental Lab Technician 
9. Medical Lab Technician 
10. Medical Lab Technologist 
11. Medical Lab Specialty title 
12. Radiologic Technician 
13. Radiologic Technologist 
14. Midwives 
15. Optometrists  
16. EMT Basic 
17. EMT Intermediate 

 
 

All Healthcare professionals and Facilities are 
reminded to abide by this announcement. 
 

 6262لسنة  ( 62 )تعميم رقم 
 

 6262يونيو  02التاريخ : 
 

 إلى جميع  ممارسي المهن الصحية و المنشآت الصحية
 

 المهن الصحية المعاونة الموضوع: امتحانات مزاولة 
 

 
بشأن الئحة نظام امتحانات مزاولة  9292( لسنة 92تطبيقا للقرار رقم )

المهن الصحية الصادر من المجلس األعلى للصحة والمنشور بالجريدة 
، تفيد الهيئة جميع ممارسي المهن 9292يونيو  92الرسمية بتاريخ 

الصحية والمؤسسات الصحية بتطبيق شرط اجتياز امتحان المهن 
التالية لجميع طلبات الترخيص المقدمة عبر النظام  الصحية للتخصصات

 اإللكتروني للهيئة في اليوم التالي من نشر القرار والتي تشمل التالي:
 فني صيدلة .1
 فني تخدير .9
 اخصائي عالج طبيعي .3
 اخصائي تغذية عالجية .4
 اخصائي تغذية .2
 مساعد طبيب اسنان .6
 فني صحة الفم واألسنان .7
 فني صناعة األسنان .8
 فني مختبر طبي .2
 تقني مختبر طبي .12
 تقني مختبر طبي متخصص .11
 فني اشعة .19
 تقني اشعة .13
 القبالة .14
 اخصائي بصريات )فاحص بصر( .12
 مسعف مبتدىء .16
 مسعف متوسط  .17

 
 
 
 
 
 
 

 

هذا ما لزم توضيحه، وعلى جميع ممارسي المهن و 
 المؤسسات اإللتزام بهذا التعميم. 
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