
  

 قــائـمـة الـمـحـكـمـيـن

  

 

 الربيد اإللكرتوني  اهلاتف  التخصص  األسم   التسلسل 
 ebtisamalsabbagh@gmail.com 39660435 شريعة و قانون  ابتسام محمد الصباغ  1

 39936643 قانون  أحمد عبدهللا فرحان ثاني  2
 

alfarhan@batelco.com.bh 

 

 39245071 قانون  أسيل زمو 3
a.ramahi5@gmail.com 

جليلة السيدجعفر أحمد   4

 محمود

 jalila@jalilasayed.com 39650056 قانون 

 bedaiwilaw@gmail.com 39933420 قانون  حسن أحمد عبدهللا بديوي  5

خديجة عبدالحسين أحمد   6

 علي 

 khadija@aljaballaw.com 39836692 قانون 

 rashid@rarelaw.net 39689680 قانون  راشد عبدالرحمن إبراهيم  7



  

 قــائـمـة الـمـحـكـمـيـن

  

 suadjanahi@hotmail.com 32225511 قانون  سعاد يوسف جناحي  8

 saad@aldoserilaw.com 36666984 قانون  سعد جابر سعد الدوسري 9

 ALI@LAWYERAH.COM 39621888 قانون  علي أحمد عبدهللا العريبي  10

 abbas@awael.bh 39459814 محاسبة عباس عبدالمحسن الرضي  11

علي عبدهللا علي حسين   12

 العرادي 

 md@ci.bh 36667629 قانون 

 aljabal@aljaballaw.com 39666438 قانون  علي جعفر مكي الجبل  13

 may@trustpartnerslaw.com 39476363 قانون  شويطر  خليفة مي 14

 mraladala@hotmail.com 33320999 قانون  البوفالسه  عبدهللا  راشد مانع 15

  عبدالعزيز  يوسف مناف 16

 حمزه

 manaf@manafhamza.com 36368000 مدنية  هندسة



  

 قــائـمـة الـمـحـكـمـيـن

  

 MSLAWYRS@GMAIL.COM 39434808 قانون  المهزع  راشد هدى 17

  يوسف  الشيخ محمد يحيى 18

 سليمان 

 alraedeng@gmail.com 39994423 معمارية  هندسة

 athukair@athukairlaw.com 39609560 قانون  الذكير  عبدالرحمن احمد 19

 baban.consult@gmail.com 39444804 قانون  بابان  شكري هشام. د 20

 info@alwatanilawyers.com 39450495 قانون  الوطني  احمد  علي محمد 21

  عيسى  بيعقو عيسى منى 22

 ابراهيم 

 muna.821@gmail.com 36383335 قانون 

 almedfalaw@gmail.com 39616644 قانون  المدفع   صالح  احمد صالح 23

 ayoobilaw@hotmail.com 39465252 قانون  االيوبي   عبدهللا علي 24

 bahraintathmeen@gmail.com 39691413 محكم عقاري  الريس  احمد محمد احمد 25



  

 قــائـمـة الـمـحـكـمـيـن

  

 nasser.moustafa@gmail.com 39664624 مدنية  هندسة الصياد  صبحي  ناصر 26

 smsbayoumy@gmail.com 33123223 مدنية  هندسة يومي ب السيد  محمود السيد 27

  كهربيائية هندسة محمدي محمد هللا خير حسن 28

 مشاريع وادارة

36791155 hasankm@gmail.com 

  علوي  جعفر علي  السيد 29

 الغربي 

 s.gharbi@batelco.com.bh 17551687 قانون 

  مفلح  عبدهللا  مازن 30

 الفاعوري 

  مدنية هندسة

 مشاريع وادارة

39293761 mafaoury@yahoo.co.uk 

 fghazi1@batelco.com.bh 39470972 قانون  رفيع  جاسم غازي فريد 31

 nayla_aldokhi@hotmail.com 33122663 قانون  الدوخي  حمود ناصر  نيلة 32

 aalezz4@gmail.com 39665654 ميكانيكية  هندسة العز   علي حسن أحمد 33

 Mmae64@gmail.com 39901494 مدنية  هندسة ابراهيم  عبدهللا محسن محمد 34

 Saeedrjb@hotmail.com 36649576 محاسبة سويلم  محمود رجب سعيد 35



  

 قــائـمـة الـمـحـكـمـيـن

  

 hasan@alajoozbh.com 36633712 قانون  العجوز محمد علي حسن 36

 info@verity-legal.com 33881000 قانون  صليبيخ   أحمد عبدهللا  سلمان 37

  سلطان  ناصر  سلطان 38

 السويدي 

 Sultan_alsowaidi@hotmail.com 39934444 قانون 

 ali.albahhar@gmail.com 39299769 قانون  البحار  محمد جاسم علي 39

 mahmood.rabie@gmail.com 39331447 قانون  ربيعمحمود منصور محسن  40

  محمد الشيخ احمد محمد 41

 المهزع 

 almehza@llca.gov.bh 39699994 قانون 

  عبدالرحمن زينات  42

 المنصوري

 zeenat@zeenatalmansoori.com 39676867 قانون 

 amel@zeenatalmansoori.com 39443955 قانون  العسيري  عدنان أمل 43

  يوسف حسن جاسم 44

 عبدالعال 

 jassim.abdulaal@bh.gt.com 39605262 محاسبة



  

 قــائـمـة الـمـحـكـمـيـن

  

  طالب يوسف عبدهللا  45

 عبدالغني 

 abdullataleb@gmail.com 39437888 مدنية  هندسة

 tawfiqsmail22@gmail.com 39819740 محاسبة  احمد   توفيق حسن اسماعيل 46

  عبدالرسول  عيسى 47

 جواهري عبدالحسين

 reception@elhamlaw.com 36977778 قانون 

 k.bedaiwi@bedaiwilaw.com 39460403 قانون  بديوي  أحمد  حسن خالد 48

 asimkh14@gmail.com 38880656 هندسة ميكانيكية  شكري  خليل عاصم 49

 notices@hassanradhi.com 39335220 قانون  رضي  احمد علي حسن 50

 notices@hassanradhi.com 39634442 قانون  العرادي  حسن عبدالجليل 51

 aziz.m.alahmed3@gmail.com 33009375 قانون  عايد  احمد  ملحم عزيز 52

 adnan@adnanalrahma.com 36676727 هندسة مدنية  عدنان علي حسن آل رحمة 53

 kalshafei@hotmail.com 39665800 مدنية  هندسة الشافعي  عبدالرحمن خالد 54

mailto:tawfiqsmail22@gmail.com


  

 قــائـمـة الـمـحـكـمـيـن

  

الشيخ عبدالرحمن بن علي   55

 آل خليفة

 Ark7772@gmail.com 39522880 محكم عقاري 

 alshamlanattorney@gmail.com 39695009 قانون  الشمالن  عبدهللا سعد 56

 alghunaim_legal@hotmail.com 39634500 قانون  هالل  غنيم  محمد عبدالرحمن 57

 nawaf@trustpartnerslaw.com 39688469 قانون  السيد  محمد نواف 58

 ajalog@hotmail.com 39664308 قانون  العريض  محمد جعفر احمد 59

  عبدالنبي  عبدهللا سعيد 60  

 العسبول 

 sasbool@yahoo.com 37774177 هندسة مدنية 

 منصور حسن عبدالعزيز 61  

 النايم 

 lawyer.atefahramadhan@gmail.com 39670016 قانون 

  يوسف  عيسى يوسف 62  

 الهاشمي 

 info@s-alhashimi.com 39610191 قانون 



  

 قــائـمـة الـمـحـكـمـيـن

  

 

نور حسن علي احمد   63  

 رضي 

 notices@hassanradhi.com 39520012 قانون 

 zainab@elhamlaw.com 39402777 قانون  الهام علي حسن ابراهيم  64 

د. محمد رضا منصور   65 

 ابوحسين 

 info@mrhlawfirmbh.com 39669987 قانون 

 Buessa12340@gmail.com 36237770 قانون  سلمان عيسى محمد فليفل  66

 alzayedlawoffice@gmail.com 33395673 قانون  دالل جاسم الزايد  67

السيد هاشم علوي  68

 الوداعي 

 wedaei-h-law@hotmail.com 66760101/ 36090101 قانون 

 39644994 قانون تأمين و  ين يحيى ابراهيم نور الد 69
 

ynooruddin@gmail.com 

mailto:Buessa12340@gmail.com
mailto:ynooruddin@gmail.com


  

 قــائـمـة الـمـحـكـمـيـن

  

 39697878 قانون  عبدهللا عباس الشمالوي  70
alshamlawi@gmail.com 

 36698866 قانون  السيدكميل صادق العلوي 71
S_k_alalawi@hotmail.com 

 36799337 قانون  عائشة عبدهللا مطيويع  72
A.mutaywea@menchambers.com 

 39625403 قانون  عبدالرحمن احمد حسين   73
ahusain@menassaarb.com 

الدكتور يوسف عبدالهادي   74

 خليل األكيابي 

 قانون 

 

39222317 
yalekiaby@yahoo.com 

جعفر يوسف يعقوب   75

 الجمري

 39999530 قانون 
Judje1915@gmail.com 

هندسة تكاليف   خالد يعقوب يوسف العامر  76

 و مسح كميات 
39693391 

kalaamer@gmail.com 



  

 قــائـمـة الـمـحـكـمـيـن

  

 36688847 قانون  مها محسن جابر جابر 77
mjaber@tylos.net 

 فانون  حمد جاسم ابراهيم حربي  78

 

39615015 
 

Aladalla20@gmail.com 
 
 

 39656787 قانون  سناء محمد قاسم بوحمود  79
Sana.law@hotmail.com 

عبدهللا منصور    د. أميره 80

 القيم 

 قانون 

 

36692921 
Alqayem.a@outlook.com 

 38883757 قانون  السيد هادي جعفر العلوي  81
hadi@hadialalawi.com 

جمعه محمد جاسم مطلق  82

 يالذواد

 33188826 قانون 
mohd_br@hotmail.com 

طالل عبدالعزيز حسن   83

 شعبان 

 33490647 قانون 
t.shaban@sshlawfirm.com 

mailto:Aladalla20@gmail.com


  

 قــائـمـة الـمـحـكـمـيـن

  

 39639635 قانون  صالح احمد عباس القطان  84
 

Salahq33@gmail.com 

ميرزا ابراهيم سلمان   85

 المرزوق 

 39626280 المحاسبة 
 

mirza@daralbayanbh.com 

 39333324 قانون  حسين فؤاد عبدهللا الكعبي  86
 

H_kaabi@hotmail.com 

 


