
 مرشحین مجلس النواب البحرین
 :۲۰۲۲فیما یلي أسماء المرشحین النتخابات البحرین 

 ھاني حمزه علي إبراھیم. •
 عبد هللا حسن محمد احمد عید. •
 نجمة غلوم رضا ناصر محمد تقي. •
 عالیة جاسم صقر جاسم الھمالن. •
 عبد هللا جمعة فیروز سالم. •
 أمل علي عبد هللا علي جمعة بودھیش. •
 حسین عبد هللا حسن عبدا لرسول بن رجب. •
 عبد الشھید یوسف علي السماك. •
 أحمد عبد الواحد جاسم حسن قراطھ. •
 د حسن أبو علي آل نوح.عالء الدین عبد علي محم •
 إبراھیم عبد الرسول عبد النبي الزیره. •
 سعاد محمد مبارك محمد. •
 سلمان إبراھیم محمد الحوطي. •
 جمال مبارك محمد عبد الكریم العطیة. •
 بارعة فرج سالم خمیس. •
 حمد حسن سرور مبارك عالق النعیمي. •
 ممدوح عباس أحمد الصالح. •
 محمد حسین عبد هللا حسین جناحي. •
 مراد علي عبد الرحمن مراد. •
 أحمد محمد عبد هللا حاجي علي. •
 سوسن محمد عبد الرحیم كمال. •
 محمد ھزاع راشد ھزاع. •
 عبد الھادي علي منصور حسن ناصر. •
 زھراء أمین یوسف یعقوب حسن الوطني. •
 فاطمة سلمان داود سلمان. •
 ي.زینب محسن زین الدین محسن مكي الحایك •
 محمد رضا علي حسن علي العرادي. •
 علي حسن عبد الحسین عبد الرحیم. •
 فاطمة عبد الرضا إبراھیم علي حسن المدوب. •
 حسن عید راشد بوخماش. •
 قاسم خنجي.نورا عبد الجبار  •
 عمار أحمد غلوم البناي. •
 عبد هللا جعفر أحمد حسن العالي. •
 أحمد صباح سلمان السلوم. •
 أنور محمد نور محمد عبد الغفور. •



 خالد صالح قاسم عبد الرسول. •
 عبد األمیر حسن علي حسین. •
 علي خلیل علي إبراھیم حسن نایم الحایكي. •
 مھدي صالح حسین المدوب. •
 محمد علي محمد علي الجابري. •
 معصومة حسن عبد الحسین عبد الرحیم. •
 عادل بالل ابراھیم عبد هللا البالل. •
 السید محمد موسي مھدي كاظم سلمان. •
 كامل میرزا عبد الحسین جعفر. •
 محمود میرزا جعفر علي فردان. •
 صادق احمد غالم عبد هللا. •
 فاضل علي عبد هللا السندي. •
 التوبالني. السید محمود محمد رضا •
 نادیة أحمد إبراھیم أحمد. •
 إبراھیم احمد إبراھیم محمد أل سھوان. •
 محمود السید جعفر علوي جواد. •
 سلمان عادل سلمان علي سلمان عواجي. •
 علي عبد الحسین علي محمد البناء. •
 سلمان عیسي سلمان علي رضي. •
 رباب عبد هللا نصر هللا شمسان. •
 نسیم محمد علي عبد اللطیف علي. •
 محمد حبیب حاجي عبد هللا. أمل •
 باسل حبیب منصور العریض. •
 ساجدة جاسم عبد هللا سوار. •
 سعید عباس عیسي أحمد. •
 علي حسن محمد طاھري. •
 ابتھاج عبد هللا خلیفة العسبول. •
 ھناء محمد عبد الكریم عبد هللا أحمد. •
 جعفر علي حسن محفوظ. •
 مجدي جاسم أحمد النشیط. •
 ریاض عبد الكریم أحمد كویتان. •
 مجید یوسف الشیخ محمد آل مبارك. •
 زینب عبد األمیر خلیل إبراھیم. •
 سمانة عبد الحسن غالم حیدر حیدري. •
 زھراء عبد الحافظ حنون ربیعي. •
 فاضل عباس علي عیسى السواد. •
 فیصل مكي إبراھیم إسماعیل المال. •
 جلیلة علوي السید حسن علي. •



 حسین علي عبد هللا أحمد إبراھیم. •
 ي جاسم.سمیر عبد هللا عل •
 جعفر عبدهللا عباس حسین. •
 ناصر محمد علي عبدالكریم ناصر عیسى. •
 عقیل سلمان عبد الحسن احمد صلیل. •
 محسن علي عبدهللا محمد العسبول. •
 احمد عبد علي علي عبدهللا محمد. •
 إبراھیم علي محمد محسن العصفور. •
 عمار حسین إبراھیم عباس. •
 علي محمد عیسى عبدهللا اسحاقي. •
 شمشاد فاروق محمد إسماعیل شكیب. •
 عطیھ هللا عبدهللا حمد عبدهللا ال سنان. •
 محمد عبدالكریم جاسم محمد نایم الحایكي. •
 وسف احمد یوسف محمود مصطفى.ی •
 ایمان حسن إبراھیم عبدهللا شویطر. •
 نواف محمد جواد علي الجشي. •
 حسن فواز حسن صالح الرویعي. •
 محمد یحیى دلشاد مراد. •


