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Circular No. ( 82 ) for 2020 
 

Date: 1st July 2020 
 

Medical Licensure Examination for Interns 
 

  2020سنة( ل82 تعميم رقم )
 

 8282يوليو  1التاريخ: 

 

 طباء اإلمتياز امتحان التراخيصأدخول  بشأن
 

To ALL Interns: 
 

Due to the current status with the Corona Pandemic, 
NHRA would like to announce that interns may be 
permitted to take the Bahrain Medical Licensure 
Examination (BMLE) one month prior to the 
completion of the Internship year as per the following 
condition: 

1. Submit a complete license application 
through NHRA’s online system as per the 
requirements mention on NHRA’s website. 

2. Submit proof of completion of Internship one 
month after the submission of the application 
in the form of an official letter issued by the 
healthcare facility where the internship is 
being done. 

3. License will not be issued except after 
passing the licensure examination and 
providing proof of successful completion of 
Internship from the healthcare facility. 

4. This circular applies for the year 2020 ONLY. 
5. This circular applies to Interns currently going 

through their internship within the Kingdom of 
Bahrain. 

6. This circular does not apply to graduate of 
universities currently being scrutinized by 
special committees except if a final approval 
has been reached by the committee.   

  :إلى جميع اطباء سنة اإلمتياز
 

 سبب جائحة الكورونا، تعلن الهيئةنظرا للظروف القائمة حاليا ب

عن امكانية تقديم اطباء سنة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 

متحان التراخيص للطب البشري قبل شهر من انتهاء سنة إلاإلمتياز 

 تياز وفقا لإلشتراطات الواردة ادناه:اإلم
 

تقديم طلب للترخيص عبر النظام اإللكتروني للهيئة واستيفاء  .1

 كافة الوثائق المطلوبة والمذكورة على موقع الهيئة.

تقديم ما يثبت انتهاء سنة اإلمتياز بعد شهر من تاريخ تقديم  .8

الترخيص بموجب خطاب رسمي صادر من المؤسسة طلب 

 الصحية التي يعمل بها الطبيب. 

از امتحان التراخيص و ياجتلن يتم اصدار الترخيص إال بعد  .3

اثبات انهاء سنة اإلمتياز بنجاح بموجب خطاب رسمي من 

 المؤسسة الصحية.  

 فقط. 8282يسري هذا التعميم خالل عام  .4

المدرجين في سنة اإلمتياز يسري هذا التعميم على األطباء  .5

 داخل مملكة البحرين فقط.

ال ينطبق التعميم على الجامعات التي تتم دراستها حاليا من  .6

 قبل لجان مختصة حتى صدورالقرار النهائي للجنة.

 

 الدكتورة مريم عذبي الجالهمة

 الرئيس التنفيذي
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