
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 11/10/2015 اٌمان نعمان رمضان ابراهٌم 003425  .1

 04/10/2012 سوسن سعٌد جواد احمد 000604  .2

3.  000071 
عبد الوهاب عبد الرزاق 

 محمد
10/06/2012 

 03/04/2014 فاطمه حسٌن هوٌش عطٌه 001611  .4

5.  003310 
لمٌاء عبد الغفور حسٌن 

 حسن
25/08/2015 

 04/11/2015 علً زكً محمد عبد هللا 003464  .6

 22/11/2015 ضٌاء حامد خضر حسٌن 003496  .7

8.  000408 
عبٌر عبد الحسٌن عبد هللا 

 عبد الرضا
21/07/2012 

 29/07/2012 نادٌة حسٌن محمد عبد هللا 000435  .9

 23/10/2012 ماهر كاظم طاهر عسكر 000617  .10

 16/12/2014 سمٌره نور علً راضً 002262  .11

 26/01/2015 صالح عبدالقادر عبدالجبار 002447  .12

 20/05/2015 نوال راضً عاس عبد النبً 002986  .13

 28/01/2015 بشار خٌري خضٌر البٌاتً 002460  .14

15.  000088 
نوري كاظم محمد علً 

 حسٌن
11/06/2012 

16.  000497 
نبراس جبار ناصر عبد 

 الحسٌن
13/08/2012 

 18/06/2012 مٌعاد حسن علً موسى 000142  .17

 04/02/2014 سلمى كاظم موسى سعٌد 001456  .18

 15/11/2015 عدي زهٌال الزم محمد 003483  .19

 12/01/2015 ومٌض كمال قنبر علً وفً 002377  .20

 11/06/2015 صباح خلٌل مهدي عباس 003068  .21

 07/04/2016 عادله داود سلمان احمد 003910  .22

23.  000178 
لٌلى عبد الجبار عبدهللا 

 جاسم
21/06/2012 

 11/07/2012 كوثر عٌسى موسى طهماز 000338  .24

 04/09/2012 لٌلى طارق داودسلمان 000554  .25

 08/04/2014 محمد طه ٌونس محمد 001626  .26

 09/07/2015 صباح جاسم محمد النعٌمً 003155  .27

 13/08/2015 مها فالح فرحان ولً 003272  .28

29.  002655 
/ شٌماء عبدالرزاق فٌصل 

 باسحمٌد محب علً ع
10/03/2015 

 22/07/2013 راجحة علً  محسن شبٌب 001172  .30

31.  002027 
مسلم كاظم فارس مناجً 

 الصلبوخ
11/09/2014 

 16/11/2014 محمد جاسم غٌاض شاٌع 002180  .32

 09/04/2015 اسامة حسن كاظم محمد 002787  .33

 28/07/2015 خضٌر عباس سلمان مدب 003215  .34

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

35.  003203 
سمٌه معن عبد الحسٌن 

 ٌفمخ
26/07/2015 

 22/06/2013 عصام جعفر محمد كاظم 001089  .36

 27/08/2013 االء محسن مبارك خلف 001227  .37

38.  002230 
حسن عبد علً ابراهٌم 

 مؤمن
02/12/2014 

 15/09/2014 منذر محمد برهان عطٌة 002034  .39

40.  002871 
عبد الحسٌن محمد مرتضى 

 كاطع
23/04/2015 

 15/10/2015 ٌمًاسماء صفاء خضٌر الدل 003444  .41

 21/06/2015 رواء عبد الرحٌم جالب 003101  .42

 22/10/2014 همام علً عزٌز علً 002112  .43

 02/02/2013 حنٌن سعد عبدالمنعم راضً 000747  .44

 26/02/2014 هالل محمد عبد الكرٌم 001497  .45

 13/03/2014 امٌر جمال حسن علوان 001539  .46

 02/02/2015 طالب صالل عبود عباس 002486  .47

48.  003418 
زٌنب عبد الكرٌم حمدان 

 حمادي
06/10/2015 

 22/09/2015 عمار مالك حدٌد مؤنس 003402  .49

 09/04/2015 جواد كاظم طالب حسن 002786  .50

 28/08/2013 شعوب  حسٌن حمادي عبٌد 001231  .51

 14/05/2014 حسٌن ناظم عبٌد حسٌن 001729  .52

 21/12/2014 محمد مهدي محمد هادي 002268  .53

54.  002709 
محمد زهٌر محمد صالح 

 جمعه
24/03/2015 

 13/04/2015 محمد عاشور عبد سعٌد 002804  .55

 11/10/2015 رامً هادي حسٌن محمد 003428  .56

57.  003302 
جمٌل /محمد حسام جمٌل 

سالم حسام /حسام جمٌل 
 جمٌل

20/08/2015 

 02/10/2013 عباس سلمان عٌسى رحم 001291  .58

 10/06/2014 يشذى حربً بدر عبد عل 001901  .59

 09/03/2016 نهله فاهم مالك مهدي 003814  .60

 13/10/2015 باقر راضً طلٌع عطٌة 003438  .61

 25/01/2015 حربٌه خزعل مهدي حسٌن 002443  .62

 08/04/2015 سعد فاضل عباس حسن 002778  .63

 12/05/2013 احمد صبار جر خلوفً 000982  .64

 26/05/2013 سعد محسن مجٌد زاٌر 001015  .65

 20/03/2014 فاطمه سلطان فرحان عكاب 001565  .66

 03/04/2014 محمد داخل عبٌس 001613  .67

 08/06/2015 بدور خلٌل محمد امٌن 003039  .68

 21/12/2015 فراس قاسم محمد الخالدي 003557  .69

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A2)للمجمع قائمة بامساء املسجلني 

مرت مربع ( 100)وملساحة ( 8)املرقمة 

يف  22/5/2016موعد استالم الباجات يوم االحد 

موقع بسماية 



 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 04/03/2015 سالم حسٌن علً محمد 002637  .70

 20/03/2016 اسٌل جلٌل كرٌم طاهر 003864  .71

72.  001346 
ضٌر سلمان عاٌده محمود خ

 الجبوري
07/12/2013 

 22/06/2013 علً طالب عبد الحسٌن 001091  .73

74.  001394 
هادي عبد االمٌر جدوع عبد 

 الهادي السالمً
08/01/2014 

 01/10/2014 رغد سلمان عبد علً جواد 002077  .75

 05/02/2015 عبدالعظٌم مطلك راضً 002502  .76

 02/03/2016 صباح حسن حافظ 003762  .77

 28/02/2016 جدان عبد الجبار مهديو 003740  .78

79.  003773 
فارس جمعة محمد حسن ال 

 رشٌد
06/03/2016 

 18/03/2013 محسن حسن فالح محسن 000878  .80

81.  003839 
نور الدٌن  -محمد رامً هٌثم

 هٌثم حمد
14/03/2016 

 18/01/2016 منتظر صدام رحمه 003622  .82

 21/11/2012 نوال شدهان عوٌد عٌاده 000640  .83

 07/02/2016 مرتضى عزٌز عبد الكرٌم 003638  .84

 07/07/2013 مهدي فرحان بنٌة علً 001134  .85

 21/02/2016 مٌعاد حسٌن علوان حمٌد 003660  .86

 22/02/2016 مثنى احمد داخل موسى 003675  .87

 20/11/2012 بٌدر مكً لطٌف مهدي 000635  .88

 25/02/2016 عالء محسن حنون عباس 003731  .89

 25/02/2016 ضٌر عباسلمى عبد خ 003726  .90

 13/04/2016 سٌف الدٌن وسام عامر 003921  .91

 13/04/2016 هاشمٌه صانت رسن 003922  .92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


