
 نواف بن محمد بن حمد المعاودةسيد ال سعادة

Nawaf bin Mohammed bin Hamad Al Moawda 

 ن اإلسالمية واألوقافئووزير العدل والش

Minister of Justice & Islamic Affairs & Waqf 

  office@moj.gov.bh-minister :Email/ 17513333 ,  0Office No: (+973)1751330 

       Dana Khamis Abdulrahman Rashed Al Zayaniسعادة األستاذة / دانة خميس عبدالرحمن راشد الزياني

 U/S undersecretary of planning, family reconciliation & Alimonyوكيل التخطيط والتوفيق األسري والنفقة               

undersecretary.planning@moj.gov.bhOffice No: (+973)17513366 / (+973)17513377  , Email:  

  

 

   Essa Sami Ahmed Al Mannai                                            عيسى سامي أحمد المناعي / القاضيسعادة 

 U/S undersecretary of justice&Islamic affairs & Waqf                 ية                   العدل والشئون اإلسالموكيل 

Office No: (+973)17513399 , Fax: (+973)17536343  

  

 

 

  واألوقاف ن اإلسالميةئووزارة العدل والش /أسماء المسؤولين 

   Isa Sami Ahmed Al Mannai        سعادة القاضي / عيسى سامي أحمد المناعي                                        

  U/S undersecretary of justice & Islamic affairsوكيل العدل والشئون اإلسالمية                                

undersecretary@moj.gov.bh: EmailOffice No: (+973)17513399 / (+973)17513322  ,  

                                Mohamed A.Rahim ahmed Bucheeriسعادة األستاذ / محمد عبدالرحيم أحمد بوجيري

                                     Asst u/sec for courts & notary affairsوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيقال

 janahi@moj.gov.bh, Email:  (+973)17513233: WhatsApp,  233Office No: (+973)17513 

  

 
 Mohammed Taher Mohammed Al Qatanمحمد طاهر محمد القطان                              /  الدكتورسعادة 

 AUS, Islamic affairs                               الوكيل المساعد للشئون اإلسالمية                                           

 Islamic.un@moia.gov.bh: EmailOffice No: (+973)17812873 ,  

 
                                                         Ahmed Hassan Isa Sowailehالدكتور / احمد حسن عيسى صويلح

                                                                    Director, information systemمدير إدارة نظم المعلومات

 sowaileh@moj.gov.bh: EmailOffice No: (+973)17513644 ,  
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                                                         Ahmed Khalil Ebrahim Khairyاألستاذ / أحمد خليل إبراهيم خيري

                                                                   Director, minors affairsالقاصرين وأموال مدير إدارة شئون

 khairi@moj.gov.bh: EmailOffice No: (+973)17513444 ,  

  

                                        Lubna A.aziz Abdulla Al Moosaاألستاذة / لبنى عبدالعزيز عبدهللا محمد الموسى 

                                                                                                    Director notaryمدير إدارة التوثيق

aalisa@moj.gov.bh/  notary@moj.gov.bh-mojOffice No: (+973)17318989 , Email:  

 

 معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدهللا آل خليفة

H.E shaikh Khaled bin Ali bin Abdulla Al Khalifa 

 ن اإلسالمية واألوقافئووزير العدل والش

Minister of Justice & Islamic Affairs & Waqf 

Office No: (+973)17513306 / 17513333 , Fax: (+973)17530574 / 17531284 

  واألوقاف ن اإلسالميةئووزارة العدل والشأسماء المسؤولين / 

   Essa Sami Ahmed Al Mannai                                            عيسى سامي أحمد المناعي / القاضيسعادة 

 U/S undersecretary of justice&Islamic affairs & Waqf              واألوقاف    العدل والشئون اإلسالميةوزارة وكيل 

Office No: (+973)17513322 , Fax: (+973)17536343  

  

       Dana Khamis Abdulrahman Rashed Al Zayaniدانة خميس عبدالرحمن راشد الزياني /سعادة األستاذة  

 U/S undersecretary of planning, family reconciliation&Alimony       وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق األسري والنفقة

Office No: (+973)17513344 , Fax: (+973)17113993  

 
                                Mohamed A.Rahim ahmed Bucheeriسعادة األستاذ / محمد عبدالرحيم أحمد بوجيري

                                Asst u/sec for courts&notary affairsوكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق

Office No: (+973)17513222 , Fax: (+973)17535437  

  
 

                                             Abdulla A.aziz Qahtan Al Amariاألستاذ / عبدهللا عبدالعزيز فحطان العمري

                                                               Director, Holy Quran affairsمدير إدارة شئون القرآن الكريم 

Office No: (+973)17812811 , Fax: (+973)17812845  

  

 

                                       Nayef Khalifa Ebrahim Al Thawadiاألستاذ / نايف خليفة إبراهيم محمد الذوادي

                                                                                                   Director, courtsالمحاكمإدارة مدير 

 court.director@moj.gov.bh :Email,  223Office No: (+973)17513    

  

                                              Jassim Hassan Jassim Bu Hamoodاألستاذ / جاسم حسن جاسم بوحمود 

                                                                                              Director, executionمدير إدارة التنفيذ

 exciton_manager@moj.gov.bh: Email,  030(+973)17513Office No:  

 

                                                         Ahmed Hassan Isa Sowailehالدكتور / احمد حسن عيسى صويلح

                                                                    Director, information systemمدير إدارة نظم المعلومات

Office No: (+973)17513644 , Email:  

 

                                                                                   Ali Ameen Al rayesاألستاذ / علي أمين الريس 

                                             Acting Director , Religious affairsإدارة الشئون الدينيةالقائم بأعمال مدير 

 Aameen@moia.gov.bh: Email,  812998Office No: (+973)17 

 

                                        Lubna A.aziz Abdulla Al Moosaاألستاذة / لبنى عبدالعزيز عبدهللا محمد الموسى

                                                                                                    Director notaryمدير إدارة التوثيق

aalisa@moj.gov.bh/  notary@moj.gov.bh-mojOffice No: (+973)17318989 , Email:  

 

 

                                              Jassim Hassan Jassim Bu Hamoodجاسم بوحموداألستاذ / جاسم حسن 

                                                                                              Director, executionمدير إدارة التنفيذ

 exciton_manager@moj.gov.bh: EmailOffice No: (+973)17513030 ,  

 

 

                                       Nayef Khalifa Ebrahim Al Thawadiاألستاذ / نايف خليفة إبراهيم محمد الذوادي

                                                                                                   Director, courtsمدير إدارة المحاكم

 court.director@moj.gov.bh :EmailOffice No: (+973)17513223 ,     

  
 

 

                                                         Ahmed Khalil Ebrahim Khairyاألستاذ / أحمد خليل إبراهيم خيري

                                                                   Director, minors affairsمدير إدارة شئون وأموال القاصرين

 khairi@moj.gov.bhOffice No: (+973)17513444 , Email:  

 

  

 

 

                                            Abdulla A.aziz Qahtan Al Amariاألستاذ / عبدهللا عبدالعزيز فحطان العمري

                                                              Director, Holy Quran affairsمدير إدارة شئون القرآن الكريم 

quran@moia.gov.bhEmail: ,  812845, Fax: (+973)17 812811Office No: (+973)17 

                                                                                   Ali Ameen Al rayesاألستاذ / علي أمين الريس  

                                             Acting Director , Religious affairsالقائم بأعمال مدير إدارة الشئون الدينية

 Aameen@moia.gov.bhOffice No: (+973)17812998 , Email:  

 

 
                                 Alya Abdulaziz Abdulrahman Murad األستاذة / علياء عبدالعزيز عبدالرحمن مراد 

         Acting Director, Human Resources and Financeالقائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية

  HFR@moj.gov.bhOffice No: (+973)17513600 , Email:  
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