
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 28/05/2013 نورا صادق جعفر تقً  001026  .1

 19/07/2012 ثرٌا شاكر محمود علً  000395  .2

 06/06/2012 عباس احمد حسن 000039  .3

 11/11/2014 حسام الدٌن حمود مزهر جاسم  002161  .4

 03/05/2015 مقبل جبار شنشل صابر 002927  .5

 26/08/2015 ٌد سعٌد مجٌدخالدة حم 003317  .6

 09/12/2015 احمد ناظم حذٌة جبر 003514  .7

 28/06/2012  جاسم محمد بشرى 000250  .8

كاظم سعد محمداحمد   000413  .9   22/07/2012 

رمضان كاظم عبدهللاحسٌن  000591  .10   25/09/2012 

 09/06/2014 عبد االمٌر احمد محمد سعد  001886  .11

كبرعباس عخضٌر  علً  002969  .12   18/05/2015 

13.  003309 
محمد هدى سعٌد - رواء داود   

 سالم الهٌتً
24/08/2015 

غٌث جبر مصارعبٌداء   003457  .14   27/10/2015 

 06/11/2012 سهٌر محمد عبود فندي  000626  .15

 03/07/2012 وسن عبداالمٌر المانً محمد  000287  .16

 26/08/2012 علً محمد مهدي نوري  000517  .17

 08/07/2014 ٌا عبد الهادي عبود كاظم اس 001935  .18

 28/12/2015 سٌف عبد الرزاق عبد الحسٌن 003593  .19

 22/01/2015 رنا علً ابراهٌم سلمان  002440  .20

 15/09/2015 عماد عدي عزت حسٌن 003387  .21

 19/06/2012 علً محمد شاكر عٌسى  000155  .22

 21/06/2012 ضٌاء حسن سعٌد ذرب  000185  .23

24.  000370 
مصعب جالل عبد  مصطفى

 الغنً 
16/07/2012 

 13/02/2014 علً ستار عبد الجبار محمد  001480  .25

 07/07/2015 عطارد عطا خلٌل ابراهٌم 003136  .26

 30/08/2015 عدي جلٌل كاظم جواد 003329  .27

 04/02/2015 هدى علٌوي فرحان حٌدان  002499  .28

 12/09/2012 انعام عدنان هادي حطحوط 000574  .29

 24/04/2013 فرٌد عبد الزهره سلمان هزاع  000928  .30

 16/04/2014 حسٌن علً حوٌلً علً  001650  .31

 13/10/2014 عالء احمد قادر مصطفى  002088  .32

 13/08/2015 مظهر طه مجٌد عبد الحمٌد 003276  .33

 18/11/2015 عمار جبار مفتول جبر 003491  .34

 29/07/2015 هٌفاء عبد الكاظم عبد هللا جاسم  003222  .35

36.  003701 
زٌنب علً عبد الهادي احمد 

 الساعدي 
23/02/2016 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 21/06/2015 امال علً حسن جبر 003099  .37

 06/08/2013 علً عصام جواد كاظم ٌسارجً  001196  .38

 18/09/2014 اٌمان عبد المنعم ابراهٌم حسن  002045  .39

 03/09/2014 سمٌر محسن عبد الحسن جواد  002002  .40

 17/12/2015 نس البدٌري زٌنه عالء ٌو 003546  .41

 13/01/2015 فاضل سالم نسٌم اسحاق  002385  .42

 12/10/2015 اٌمان قاسم عجٌل هاشم  003434  .43

 12/09/2013 صالح حسن شرٌف عبدهللا  001259  .44

 23/06/2013 ماجد حسن عباس علً  001093  .45

 02/10/2014 ضٌاء الدٌن جاسم محمد مهدي  002070  .46

 03/03/2014 لً سالم العبٌديمٌثم هاشم ع 001507  .47

 24/06/2015 حازم اسماعٌل خلٌل ابراهٌم 003115  .48

 19/02/2015 هٌفاء خضر خلٌل حسٌن  002595  .49

 01/10/2015 سالً سالم مراد شاه مراد 003412  .50

 08/03/2016 اٌه مؤٌد علً الوهاب 003806  .51

 22/03/2016 جمانه قٌس محمود عباس  003871  .52

 16/03/2016 قٌس محمود عباس جمعه 003852  .53

 14/12/2014 مروة حسن عبد الرزاق شعبان  002249  .54

 23/02/2015 حٌدر زهٌر فالح حبٌب  002602  .55

 15/12/2015 احمد خالد علً حسٌن 003534  .56

 06/04/2015 مهدي ضامن سمٌر بدر  002768  .57

 23/07/2015 بهجت عبد الوهاب هادي محمد  003194  .58

 18/09/2013 اس فزع حسٌن محمد فر 001270  .59

 17/08/2014 سحر محمد مهدي فوزي  001966  .60

61.  001917 
ادٌب صالح حسٌن علً 

 الٌعقوبً
22/06/2014 

 19/10/2015 عبد هللا قٌس حسٌن الموسوي  003451  .62

 17/05/2015 نور شٌاع حطاب جٌجان 002962  .63

 22/03/2015 لٌث ولٌد فاضل عباس  002700  .64

65.  000798 
ن حسون عبد اللطٌف جنا

 حسون 
12/02/2013 

 20/05/2013 احمد عبد الهادي كاطع محسن  000994  .66

 28/12/2014 زٌنب مظهر عبد علً نجم  002300  .67

 23/03/2014 عادل زكً طارش شمه القٌسً 001572  .68

 10/06/2015 حسٌن عبد هللا خزعل علك 003059  .69

 08/06/2015 احسان علً جالل حسٌن  003048  .70

 22/12/2015 ناظمة ذنون شٌت علً  003571  .71

 28/10/2013 زمن عبود جاسم حسٌن  001313  .72

 08/12/2013 مشتاق طالب رواد خلٌف  001351  .73

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

مرت مربع (100)وملساحة ( 2) ةرقمامل

 يف 12/5/2016 اخلميسموعد استالم الباجات يوم 

موقع بسماية 



 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 28/05/2014 شٌماء نوري عبد عبادة 001856  .74

 14/03/2016 نوار وائل جبار داود 003840  .75

 21/12/2015 نوال تركً نافل حٌال 003560  .76

 28/02/2016 بار صاحب حسون فراس ج 003739  .77

 25/02/2016 ساهره عبد هللا فٌاض ثامر  003735  .78

 23/02/2016 اٌمان ابراهٌم عبد الحمٌد 003704  .79

 07/01/2013 معد ٌوسف جاسم محمد  000665  .80

 15/01/2013 عبد الكرٌم خلٌل ابراهٌم حسن  000698  .81

 29/02/2016 لؤي اسماعٌل فرحان 003753  .82

 05/01/2016 د هاشم محمد سلمانمحم 003602  .83

84.  003637 
بنفسج  -رحمان حسن صخً
 نهاد حسوبً

04/02/2016 

 14/02/2016 زٌنب فاضل بنٌان عبد السٌد 003650  .85

 24/02/2016 اٌمن محمد خضٌر حسن  003712  .86

87.  000726 
قصً حسن ثكب لجالج 

 الفرٌجً 
26/01/2013 

 16/03/2016 ضرغام عالء حسن ٌاسٌن  003847  .88

 11/01/2016 رحٌم خلٌف جاسم زناد 003613  .89

 03/12/2014 هناء جواد هادي جواد  002235  .90

 08/03/2016 عالء حسٌن خضٌر عباس 003809  .91

 12/04/2016 فالح حسن سلمان الشمري  003916  .92

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


