
 

 

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 21/08/2013 ضٌاء راضً مهدي السعٌد 001218  .1

 30/07/2012 نزار عبدالجبار جالل احمد 000440  .2

3.  000020 
نضال مكً عبد الجبار عبد 

 الواحد
05/06/2012 

 05/06/2012 رباب نعمة عالوي حسٌن 000023  .4

 25/02/2015 عادل جواد عبدهللا حسن 002612  .5

 08/07/2013 هدٌل جالل رضا مصطفى 001146  .6

 24/07/2013 خالد جاسم شغاتً غلطة الغراوي 001181  .7

 07/01/2014 ازدهار عبد المهدي جبار جوٌد 001392  .8

9.  001399 
سوزان شرٌف عبد الرزاق علً 

 العلً
09/01/2014 

 15/01/2014 باسم عبدالكرٌم سلٌمان مٌرزا 001411  .10

 28/12/2015 كملٌل تمرس دانٌالفرجٌنٌا  003588  .11

 07/06/2012 ماجد عبد الحسٌن علً عبٌد 000045  .12

 07/06/2012 شذى محمود اغاتً حسٌن 000057  .13

 10/06/2012 فائزة محمد رضا قاسم الخطٌب 000070  .14

15.  002795 
ثائر اسماعٌل علً محمد 

 السلٌمً
12/04/2015 

 13/07/2013 رغد عبد السادة بدر 001193  .16

 30/01/2013 فؤاد محمد عبدهللا الخرسان 000740  .17

 23/01/2014 ٌسرى جاسم محمد جمٌل 001433  .18

19.  001451 
عبد هللا عبد الكرٌم علً حسٌن 

 الجبوري
03/02/2014 

 07/03/2016 بشرى جواد كاظم 003797  .20

 11/09/2012 كاظم خالد فالح الصٌهود 000565  .21

 24/06/2012 حٌدر قحطان محسن غضبان 000212  .22

 25/06/2012 لٌث خضٌر عباس 000217  .23

 26/06/2012 غفراء محمد عبدالحسٌن مهدي 000229  .24

25.  003196 
بهجت عبد الوهاب هادي  محمد 

 الهاشمً
23/07/2015 

 04/02/2013 رائد عبدالرزاق رحٌم الزاهدي 000762  .26

 02/03/2016 نبٌل نور زكً باقر 003766  .27

 23/02/2014 حسٌن عبد علً محمد صالح 001493  .28

 09/03/2014 امال اسماعٌل شهد جباره 001527  .29

 10/03/2014 قاسم بدر محمد سلمان 001530  .30

 26/06/2012 مؤٌد عباس محمد ونً 000233  .31

 27/06/2012 اٌمان محمد حسٌن محمد علً 000238  .32

 25/07/2012 حٌدر مزهر حمادي شنٌن 000429  .33

 30/07/2012 رحٌم سوٌد حزام 000437  .34

 04/02/2013 عبداالله محمد صالح محمد 000767  .35

 02/05/2013 زهاء محمد احمد ابراهٌم 000941  .36

 08/05/2013 مصطفى سعد مجٌد حسٌن 000958  .37

 22/03/2014 نجاة فخري سعٌد مجٌد 001566  .38

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 30/03/2014 حمدٌه هاشم محسن الساعدي 001591  .39

 31/03/2014 مروان لطٌف علً محمود 001601  .40

 09/10/2012 قاسم بلداوي ٌعقوب العتابً 000607  .41

 23/10/2012 عباس جاسب كاطع ٌونس 000618  .42

 14/11/2012 خوله مٌرزة عبدالرحمن البدري 000633  .43

44.  000079 
لٌث ضرغام عبد الكاظم حسن 

 الجاسم
11/06/2012 

 02/09/2013 عبٌر حسٌن نوري هادي 001236  .45

 18/09/2013 حٌدر محمد موسى خلف 001269  .46

 23/09/2013 انتصار جاسم محمد نمر 001277  .47

 20/04/2014 اشواق فٌصل عباس سعٌد 001658  .48

 23/04/2014 رضاب حافظ حمٌد كاٌد 001673  .49

 06/05/2014 عادل احمد سلمان علً 001696  .50

 12/06/2012 جنان فرحان مشكور 000114  .51

 13/06/2012 عامر زٌنً موسى 000121  .52

 01/07/2012 اظم جوادجنان محسن ك 000267  .53

 02/07/2012 ماجد حمٌد ابراهٌم محمد 000274  .54

 02/03/2016 كرار رشاد خضر عباس 003761  .55

 07/02/2013 عالء حمٌد محٌبس 000785  .56

 17/02/2013 رغدجمٌل عباس القٌسً 000825  .57

 13/05/2014 هادي خلف كاظم 001718  .58

 13/05/2014 حنان ضٌاء محمود كاظم الكاظم 001725  .59

 15/05/2014 ثامر محمد كرٌم سعٌد 001733  .60

 03/07/2012 صبٌح جمعه جاسم الكنانً 000285  .61

 10/07/2012 عدنان ابراهٌم محمد كاظم 000329  .62

 12/08/2012 ساهرة كاظم خماس صالح 000487  .63

 16/08/2012 لمى عامر افلٌح حسون 000510  .64

 19/05/2013 دوسر انور ابراهٌم حسن 000988  .65

 21/05/2013 علً عامر ابراهٌم علوان 000999  .66

 07/10/2013 فتحً اسماعٌل مهدي حسٌن 001295  .67

 19/05/2014 حافظ محمد خلف لفته 001746  .68

 27/05/2014 حٌدر سامً سلمان 001846  .69

 14/03/2016 االء سامً سلمان شهاب 003836  .70

 18/06/2012 خضر عباس حسٌن علً 000140  .71

 21/06/2012 ح سلومكرٌمة جرا 000184  .72

 21/06/2012 حمٌد جلوب علً راضً 000189  .73

 11/07/2012 هالل خلٌل ٌوسف جاسم 000343  .74

 12/11/2013 مهند عبد هللا جون محمد 001328  .75

 17/11/2013 خٌرٌه صالح صحن 001332  .76

 09/06/2013 احسان عباس عبد االمٌر حسن 001045  .77

 27/05/2014 صفا سامً سلمان شهاب 001850  .78

 20/03/2016 كاظم فهد ضٌدان فارس 003867  .79

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

مرت مربع (120)وملساحة ( 9)املرقمة 

يف  23/5/2016موعد استالم الباجات يوم االثنني 

موقع بسماية 



تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 06/04/2014 جاسم محٌبس نصار حسن 001881  .80

81.  000380 
سراء عدنان محمد عباس 

 البحرانً
17/07/2012 

 11/09/2012 باسمه محمد مجٌد محمد 000564  .82

 12/09/2012 قٌس خضر علً موسى 000573  .83

 18/09/2012 نادر رضا غنً علً 000580  .84

 10/06/2013 كرٌم جاسم حلو ارخٌص 001053  .85

 11/06/2013 عبد الزهره رزاق كرٌم امٌر 001056  .86

 07/01/2013 هشام عبدالوهاب كامل عباس 000670  .87

 09/06/2014 نؤاس صباح شاكر محمود 001889  .88

 09/07/2014 احمد ماجد حمٌد علٌوي 001937  .89

 12/08/2014 صفاء الدٌن حسٌن علً رسول 001957  .90

 08/06/2013 وهاب اسكندر حسن رستم 000523  .91

 17/03/2015 اٌمان محمود حسٌن علً 002682  .92

 26/01/2013 مٌس عماد صادق الصفار 000727  .93

 08/03/2016 زٌنب كاظم صكبان علً 003802  .94

 14/01/2013 وائل عباس عبود شناوة 000689  .95

 15/01/2013 محمد فاضل محمد لطٌف 000695  .96

 17/01/2013 د الحسن مريراضً عب 000705  .97

 17/08/2014 كفاح اموري هادي علً 001965  .98

 24/08/2014 طارق صباح ناجً جاسم 001981  .99

 11/09/2014 غفران ناصر بارح خلٌفه 002025  .100

 11/02/2013 وئام صادق مجٌد محمد 000793  .101

 04/02/2013 ابتسام هاشم طاهر خنجر 000763  .102

 13/03/2013 هٌثم قاسم عباس محمد 000870  .103

 26/05/2014 علً كرٌم نهر لعٌبً 001841  .104

105.  000872 
مازن عبد الرضا سسوادي عبد 

 السادة
14/03/2013 

 30/06/2013 مصعب سهٌل طه حمٌد البٌاتً 001114  .106

 03/07/2013 فؤاد حسٌن علً محمد الشطري 001122  .107

 30/09/2014 هاشمٌة مهدي هاشم كاظم 002075  .108

 28/10/2014 دواي حلو حسٌن عبد الكرٌم 002122  .109

 10/11/2014 علً قاسم محمد ابراهٌم 002151  .110

111.  001244 
محمد رضا عبداالمٌر حسن 

 الشكري
04/09/2013 

 29/05/2013 محمد مهدي جاسم صفر 001030  .112

 01/07/2013 اسماء داوود سلمان 001116  .113

 07/07/2013 خلٌل ابراهٌم كرم خان 001131  .114

 07/07/2013 عبود محمد علًعماد غفوري  001136  .115

 08/07/2013 محمد خلف محمد بندر 001144  .116

 12/04/2016 اسالم سالم رضا جواد 003920  .117

 13/11/2014 منعم جواد خلف فزع 002171  .118

 17/11/2014 ستار فاضل عبد كزار 002181  .119

 19/11/2014 عدي حاتم ٌاس خضٌر 002191  .120

 17/09/2013 دمً ضٌاء عبد الحمٌد عبد المجً 001265  .121

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 28/01/2013 احسان عباس خضٌر حسٌن 000735  .122

 18/03/2013 نصره بدٌع كزار ال ٌوسف 000879  .123

 01/12/2014 اثٌر علً اٌوب شنون 002221  .124

 02/12/2014 باسل علً اٌوب شنون العكٌلً 002232  .125

 07/12/2014 اسراء هادي جبر فعٌل 002243  .126

 14/12/2014 حسٌن علً امٌن مهدي 002248  .127

 07/04/2014 اٌاد جبار جاسم رشٌد الرشٌد 001622  .128

 13/04/2014 سٌرٌن علً عباس هادي 001638  .129

130.  001644 
هٌثم عبد الحسٌن جاسم محمد 

 علً
14/04/2014 

 24/12/2014 امجد عباس جاسم محمد 002281  .131

 28/12/2014 ماجد حسن عباس سماح 002293  .132

 13/12/2015 معتز سهٌل طه حمٌد 003530  .133

 28/12/2014 منصور كاظم علوان حمد 002297  .134

 02/12/2014 فوزٌة حسن فلٌح مصطاف 002229  .135

 29/12/2014 حسام كامل محمود محمد علً 002308  .136

 24/03/2016 صدقً جاسم كرٌدي بنٌان 003881  .137

138.  002286 
لؤي عبد الكرٌم عبد الوهاب 

 حسن
25/12/2014 

 28/12/2014 هدى لفتة سهٌل علً 002294  .139

 30/12/2014 نور طه ٌس خضٌر 002320  .140

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


