
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 19/05/2014 نمٌره عوده نصٌف جاسم  001785  .1

2.  000571 
لٌلى عبدالرحمن سلمان 

 عبدالرحمن 
08/10/2012 

3.  000752 
غازي فٌصل مهدي حسٌن 

 العكٌلً 
03/02/2013 

 26/10/2014 شٌماء كرٌم عبد الرضا جوهر  002120  .4

5.  003880 
مصطفى عبدالحسٌن عبد 

 الحسن جابر 
24/03/2016 

 13/07/2015 مصطفى احمد خضٌر علً  003177  .6

 28/07/2015 فراس جندي رزوقً عزٌز 003214  .7

 07/03/2016 عباس عبد الحسٌن كوٌش 003791  .8

 20/05/2014 جهاد عزٌز عاشور سٌد 001793  .9

 21/11/2012 سالم ٌاسر فاضل عوفً  000637  .10

 11/06/2012 ان عبدهللا كاظم حبش سلم 000098  .11

 29/12/2013 محمد عبد االمٌر ٌاسٌن  001380  .12

 06/03/2014 علً بن علً حسٌن عبد  001524  .13

 19/03/2015 رنا حسٌن علً فارس  002691  .14

 30/03/2015 علً عبد الحسٌن كاطع 002730  .15

 03/03/2016 رعد عالوي كامل 003769  .16

 19/05/2014 زٌنب نجم عبد صالح معٌوف  001762  .17

 08/07/2012 ولٌد احمد رشٌد علً  000316  .18

 13/03/2016 محمد نبٌل ابراهٌم 003827  .19

 15/09/2014 حٌدر فرج حنو تمٌر  002035  .20

 16/09/2015 مصطفى حسن حنو محمود 003390  .21

 11/10/2015 محمد قاسم عبد المحمد 003430  .22

 08/11/2015 سحر محسن الزم الساعدي  003470  .23

 20/05/2014 غازي زوٌد خلٌف  محمد 001815  .24

 02/03/2015 دعاء سامً لعٌبً مجٌد  002623  .25

 12/02/2013 امٌن محمد عباس محمد 000799  .26

 28/09/2014 رزاق علً عبد هللا سوزه 002068  .27

 01/04/2014 محمد ستار علً عاجل  001605  .28

 13/04/2015 مهدي حمٌد تقً مهدي 002803  .29

 23/04/2015 عالوي ناهدة نصٌف جاسم 002874  .30

 19/05/2014 مٌسون جاسم مهٌنو بطٌخ  001771  .31

 08/08/2012 علً حسٌن هادي رحٌم  000481  .32

 16/08/2012 عدي عبداالله عبدعلً حسٌن  000512  .33

34.  001431 
عبد الجبار محمود كاظم جبر 

 الساعدي 
23/01/2014 

 24/11/2015 نقاء علً خضٌر حسون 003497  .35

 10/12/2015 نصور محمد ابراهٌممسلم م 003517  .36

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 15/12/2015 حسن هلٌل كطن كاٌد 003532  .37

 16/03/2016 مٌسون طارق شكر محمد  003851  .38

 20/05/2014 لٌث هلٌل عباس عوٌد  001823  .39

 13/07/2013 عال حسام عبد الحلٌم  001188  .40

 20/02/2013 سلٌمان علً كاظم 000832  .41

 20/09/2012 كعبً احمد حمٌد خالد جواد ال 000585  .42

 27/12/2015 حسٌن علً فلٌح جٌاد  003585  .43

 22/02/2016 رغد عدنان عناد عبد هللا 003673  .44

 07/01/2016 جاسم محمد سنكً محٌسن 003603  .45

 25/02/2016 مصطفى علً عبد الحسٌن 003738  .46

 31/03/2016 سالم منعم زامل وناس  003898  .47

48.  001831 
محمد مهدي محمود عباس 

 النصار 
20/05/2014 

 22/01/2013 عالء عبد فندس العبودي  000722  .49

50.  001356 
شاكر نعٌم مداحر خاوي 

 العتبً 
09/12/2013 

 06/05/2014 عالء مجٌد عبد الوهاب  001694  .51

 05/01/2015 ضٌاء فانوس عبدهللا مزعل  002336  .52

 13/01/2015 صالح علً حسٌن حسن  002391  .53

 16/03/2016 شهد عدنان تقً علً  003850  .54

55.  000328 
محمد مهدي عباس مهدي ابو 

 القاسم 
10/07/2012 

 12/06/2012 امل عباس حبٌب 000115  .56

 06/06/2012 بهاء نصٌف جاسم حٌدر  000035  .57

 14/01/2013 زٌنب عبد الكرٌم فالح  000692  .58

59.  002251 
عقٌل طه ٌاسٌن خضٌر 

 العمٌري 
14/12/2014 

 09/02/2015 رعد عبد الرزاق علً شعبان  002516  .60

 11/02/2015 ٌوجل فاضل محمد علً  002543  .61

62.  003707 
محمد عبد الحسٌن عٌسى 

 حافظ 
24/02/2016 

 19/05/2014 هدى اموري سعد سلمان  001754  .63

64.  000244 
زهرة صادق عبد المهدي 

 البزاز
28/06/2012 

65.  000445 
نورس جبار ناصر 

 ن عبدالحسً
30/07/2012 

66.  000885 
محمد عبد الزهرة عباس عبد 

 الحداد 
24/03/2013 

 28/08/2014 عبدالباسط عبدالصمد عبدهللا 001992  .67

68.  002573 
رٌاض محمد نوري عسكر 

 عباس
17/02/2015 

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A1)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

مرت مربع (100)وملساحة ( 3)املرقمة 

يف  2/6/2016موعد استالم الباجات يوم اخلميس 

موقع بسماية 



 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 02/03/2015 وفاء هاشم والً شذر 002626  .69

 24/02/2016 علً شلهم كاظم صعل 003710  .70

 12/04/2016 حسٌن خلف فرٌده ذٌاب  003917  .71

 20/05/2014 انتصار جلوب جبر الساعدي  001801  .72

 29/10/2013 رٌاض محمد عودة حمادي  001315  .73

 14/04/2013 زٌد ناصر فٌصل  000922  .74

75.  002009 
/ اسراء احمد خورشٌد مجٌد 

 صفاء غازي محمد 
04/09/2014 

 20/08/2015 كاظم حسون حٌدر جبار 003298  .76

 01/09/2015 ام تركً نافل حٌالاله 003338  .77

78.  003366 
زٌنب عبد الحسن هزاع 

 العبودي
09/09/2015 

 23/02/2016 عباس علً عبٌد 003679  .79

80.  001778 
عطارد حنطاوي عبد الكرٌم 

 جعفر الساعدي 
19/05/2014 

81.  000188 
عذراء عبداالمٌر عبد الحسٌن 

 جبار 
21/06/2012 

 17/06/2012 عبدالحسٌن حوٌط فرج برٌدي  000376  .82

 16/02/2014 احمد مخور بدن السراي  001482  .83

 07/01/2014 جنان احمد خورشٌد مجٌد  001391  .84

 25/02/2016 محمد علً مهدي حسٌن 003727  .85

 08/06/2015 عاطف باسم ٌوسف ٌعقوب 003045  .86

 22/02/2016 اسماء مهدي وٌس خضٌر 003669  .87

 14/04/2016 غٌداء فاضل محمد 003927  .88

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


