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 اأمر ملكي رقم )41( ل�ضنة 2022

بتعيني اأع�ضاء جمل�س ال�ضورى

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة    ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )1٥( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )٥9( ل�شنة 2014 بتحديد �شوابط تعيني اأع�شاء جمل�ص ال�شورى، 

ل بالأمر امللكي رقم )٥٧( ل�شنة 201٨، املعدَّ

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

ـن ع�شوًا مبجل�ص ال�شورى ُكـلٌّ من: ُيـعيَّ

1- علي �شالح عبداهلل ال�شالح.

2- الدكتورة ابت�شام محمد �شالح الدلل.

3- اإجالل عي�شى اأحمد بوب�شيت.

4- ال�شيخ اأحمد بن محمد بن علي اآل خليفة.

٥- الدكتور اأحمد �شالم عبدعلي العري�ص.

6- الدكتور ب�شام اإ�شماعيل اإبراهيم البنمحمد.

٧- جمال محمد عبدالرحمن فخرو.

٨- جمعة محمد جمعة الكعبي.

9- الدكتورة جميلة محمد ر�شا ال�شلمان.

10- الدكتورة جهاد عبداهلل محمد الفا�شل.

11- جواد حبيب جواد الخياط.

12- جواد عبداهلل عبا�ص ح�شين.

13- حمد مبارك حمد النعيمي.

14- خالد ح�شين مهدي الم�شقطي.

1٥- دلل جا�شم عبداهلل الزايد.

16- ر�شا اإبراهيم عبداهلل منفردي.

1٧- ر�شا عبداهلل علي فرج.

1٨- �شبيكة خليفة اأحمد الف�شالة.

19- �شادق عيد ح�شين اآل رحمة.
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20- طارق جليل محمد ال�شفار.

21- طالل محمد عبداهلل المناعي.

22- عادل عبدالرحمن جا�شم المعاودة.

23- عادل عبدالرحمن محمد الع�شومي.

24- عبدالرحمن محمد �شيف جم�شير.

2٥- الدكتور عبدالعزيز ح�شن علي اأبل.

26- الدكتور عبدالعزيز عبداهلل نا�شر العجمان.

2٧- عبداهلل علي ف�شل النعيمي.

2٨- الدكتور علي اأحمد علي الحداد.

29- علي ح�شين �شهاب ال�شهابي.

30- علي عبداهلل علي العرادي.

31- علي محمد عي�شى الرميحي.

32- فوؤاد اأحمد جا�شم الحاجي.

33- الدكتورة فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي.

34- لينا حبيب اأحمد قا�شم.

3٥- الدكتور محمد علي ح�شن علي.

36- الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

3٧- نان�شي دينا اإيلي خ�شوري.

3٨- هالة رمزي فايز قري�شة.

39- الدكتور هاني علي عبدالرحمن ال�شاعاتي.

40- ال�شيد ه�شام ها�شم ح�شين الق�شاب.

املادة الثانية

ُيـعمل بهذا الأمر اعتبارًا من تاريخ بدء الف�شل الت�شريعي ال�شاد�ص ملجل�شي ال�شورى والنواب، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 3 جمادي الأولى 1444هـ

المـوافـق: 2٧ نوفـمـبـــــــــــــر 2022م


