
 

 

   قنوات التواصل الخاصة بإدارة المحاكم

 القسم   رقم الهاتف   البريد اإللكتروني  

court.director@moj.gov.bh   17513236 
17513238 

  مدير إدارة المحاكم

general_registrar@moj.gov.bh   17513216  
17513221 

  المسجل العام 17513220  

  

 17115727 
 17115731 
 17115631 
 17115629  
17115626 

   شئون محاكم التمييز

  

 17513131   
17513177 

  17513120 

تسجيل  )قسم البحث القانوني 
   (الدعاوى

  

 17513585 
  17513586 
  17513581 
  17513587 

   إدارة الدعوى المدنية والتجارية

  
  إدارة الدعوى العمالية 17513193-17513189 

 شئون المحاكم المدنيةقسم 

  
  وحدة شئون لجنة المنازعات االيجارية 17513550-17513552 

  

 17513159 
  17513160 
  17513154 
  17513157 

  وحدة شئون المحاكم الصغرى المدنية

 وحدة شئون المحاكم الكبرى المدنية 

المحاكم الكبرى المدنية من األولى حتى   17513106 – 17513105   

 الرابعة   

 والمحكمة الكبرى العمالية األولى  
  

المحاكم الكبرى المدنية من الخامسة حتى   17513108 – 17513107   

 الثامنة   

 والمحكمة الكبرى العمالية  الثانية  
  

   تسليم أحكام وحدة شئون الكبرى المدنية   17513102   



 

 

 وحدة شئون محاكم االستئناف المدنية 

 

   المحكمة الكبرى االستئنافية األولى   17513129   

   المحكمة الكبرى االستئنافية الثانية  17513138   

   المحكمة الكبرى االستئنافية الثالثة   17513137   

   االستئناف العليا المدنية الثانيةمحكمة  17513143   

   محكمة االستئناف العليا المدنية الثالثة   17513144   

   محكمة االستئناف العليا المدنية الرابعة  17513139   

 قسم شئون المحاكم الجنائية 

 وحدة شئون المحاكم الصغرى الجنائية 

j.criminal1@moj.gov.bh   17513207    المحكمة الصغرى الجنائية األولى   

j.criminal2@moj.gov.bh   17513207    المحكمة الصغرى الجنائية الثانية   

j.criminal3@moj.gov.bh   17513207   المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة   

j.criminal4@moj.gov.bh   17513208   المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة   

j.criminal5@moj.gov.bh   17513208  المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة   

j.criminal8@moj.gov.bh   17513208    المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة   

j.criminal6@moj.gov.bh   17874252 – 17872453  ( مرور)السادسةالمحكمة الصغرى الجنائية   
  

j.criminal7@moj.gov.bh   17874252 – 17872453   ( مرور)المحكمة الصغرى الجنائية السابعة    

 وحدة شئون المحاكم الكبرى الجنائية 



 

 

s.criminal1@moj.gov.bh   17513528 – 17513212    المحكمة الكبرى الجنائية األولى   

s.criminal2@moj.gov.bh   17513528 – 17513212    المحكمة الكبرى الجنائية الثانية   

s.criminal3@moj.gov.bh`   17513528 – 17513214   المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة   

s.criminal4@moj.gov.bh   17513528 – 17513214    المحكمة الكبرى الجنائية
   الرابعة   

    وحدة شئون المحاكم العليا الجنائية

appeal.criminal1@moj.gov.bh   17513219 – 17513528 
  

    المحكمة العليا الجنائية األولى  

appeal.criminal5@moj.gov.bh   17513219 – 17513528    المحكمة العليا الجنائية
   الخامسة   

execution.judge@moj.gov.bh   17513213 
  

   طلبات قاضي تنفيذ العقاب  

criminal.report@moj.gov.bh   17513204 
  

   التقرير باالستئناف الجنائي  

 محاكم العدالة االصالحية

higher@moj.gov.bh-juv 
 

17513579 
 

 محكمة العدالة االصالحية الكبرى للطفل 
 

lower@moj.gov.bh-juv 
 

 محكمة العدالة االصالحية الصغرى للطفل  17513577
 

  قسم شئون المحاكم الشرعية
 

   وحدة شئون المحاكم الصغرى الشرعية  17513746-17513757   

   وحدة شئون المحاكم الكبرى الشرعية  17513789-17513786   

  المحاكم العليا الشرعيةوحدة شئون   17513742   

shareya.prosedures@moj.gov.bh   17513730 – 17513729 
  

 ( الزواج والطالق)االجراءات الشرعية   

shareya.research@moj.gov.bh   17513718  
  

   ( لفرائض والهبات) البحث الشرعي  

   تسجيل القضايا الشرعية   17513724 - 17513737   

 

mailto:juv-higher@moj.gov.bh
mailto:juv-lower@moj.gov.bh

