
 

 

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 18/10/2012 حٌدر عبد علً علوان 000613  .1

 05/06/2012 علً عبد الحسٌن رشٌد 000015  .2

 10/06/2012 سالمة قٌطاس خدا كرم رحٌم 000072  .3

 16/01/2014 احمد اسماعٌل مجٌد بهرام 001418  .4

 25/08/2015 امنه عبد الغفور حسٌن حسن 003311  .5

 05/11/2015 مصطفى بدر محمد نصٌف 003469  .6

 22/11/2015 عقٌل زامل حمادي نعٌم 003494  .7

 22/07/2012 طالل شاكر محمود 000411  .8

 30/07/2012 شهاب احمد مجٌد حمٌد 000441  .9

 03/11/2012 ابتسام ثامر عاٌد قداوي 000622  .10

 17/12/2014 مشتاق شاكر محمود علٌوي 002263  .11

 23/02/2016 داود سلماننهلة طارق  003685  .12

 15/07/2015 سناء عبد الكرٌم سوٌدان جاسم 003182  .13

 26/12/2015 احمد عادل مجٌد بحر 002620  .14

15.  000120 
سهام عبد النبً عبد الرسول 

 احمد
13/06/2012 

 15/08/2012 سامٌه ٌوسف بهنام حنا 000507  .16

 18/06/2012 طالب خالص حاجم سلطان 000147  .17

18.  001471 
زٌز موازي جابر سٌف ع

 السلطان
10/02/2014 

 24/02/2015 ندى رعد حسن كاظم 002608  .19

 12/01/2015 عبدالهادي عرب حسٌن سداوي 002378  .20

 31/08/2015 عدي جلٌل كاظم الخطٌب 003334  .21

 21/06/2012 اسراء ضٌاء حسن سعٌد 000181  .22

 16/07/2012 فؤاد كاظم غالم شمس 000363  .23

 08/09/2012 حمد راضًرفاه لطٌف م 000559  .24

 09/04/2014 مهند جبار جثٌر محمد 001630  .25

 30/08/2015 فرقد جاسم محمد عٌسى 003325  .26

 09/07/2015 هند امٌر سعٌد طاهر 003159  .27

 13/08/2015 سماء ضٌاء فاخر صالح 003274  .28

 19/04/2015 احالم محمد عبد الكرٌم الدراجً 002842  .29

 23/07/2013 لمى مسلم مغٌض سعد 001174  .30

 11/09/2014 وسام نوري علً كاظم 002028  .31

 17/11/2014 انتصار هادي حسن احمد 002183  .32

 12/07/2015 منعم كاظم عكلة فرج 003165  .33

 28/07/2015 سامر حقً اسماعٌل عبد الحسٌن 003216  .34

 22/07/2015 محمد عبد الكرٌم سعٌد 003193  .35

 13/07/2013 سالم شواي سعد 001189  .36

 07/05/2013 سعاده عباس ٌاسٌن عمران 000951  .37

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

38.  001954 
معد / مضر نزار مهدي المؤمن 
 نزار مهدي المؤمن

07/08/2014 

39.  002065 
احمد محمد حسن صفً محمد 

 علً
28/09/2014 

 22/04/2015 خالد كاظم عبد الرضا حٌدر 002862  .40

 15/10/2015 مهٌمن عبد الوهاب رحٌم موزان 003443  .41

 21/06/2015 صبار صاحب محسن علً 003104  .42

 22/10/2014 حسٌن علً عزٌز علً 002113  .43

 03/02/2013 ماجده عبد علٌوي حلفً 000753  .44

 26/02/2014 محمد ضٌاء حسن الخفاجً 001498  .45

46.  001540 
ابو ذر عبد الكاظم عبد جاسم 

 الجواله
16/03/2014 

 20/08/2015 حسن نوري علً عود 003294  .47

 06/10/2015 سٌن علً حسٌنحٌدر تح 003417  .48

 22/09/2015 شٌرٌن عبد الهادي نوري علً 003400  .49

50.  002830 
سفٌان عبد الوهاب عبد القادر 

 اسماعٌل
15/04/2015 

 03/09/2013 علً خلف لفته جبر 001240  .51

 15/05/2014 لٌنه عدنان جبار علٌوي 001738  .52

 12/08/2014 احمد فلٌح عبد حاجم الفرٌجً 001958  .53

54.  002560 
-عاشور رشٌد محٌسن حسن 
 عماد دخٌل رشٌد محٌسن

15/02/2015 

 14/04/2015 سلمى عبد الهادي عباس سٌفور 002818  .55

 11/10/2015 وهب زكً نوري كسار 003427  .56

 12/04/2016 علً مصلح احمد 003915  .57

 22/12/2015 مائدة جواد كاظم 003569  .58

 03/10/2013 سعاد جاسم محمد عباس 001292  .59

 11/06/2014 احالم صالح علً كاظم 001904  .60

 21/12/2014 حسٌن اسماعٌل نعمة خلف 002269  .61

 05/01/2015 فاطمه صالح مهدي حسٌن 002329  .62

 22/03/2015 حٌدر مجٌد حمٌد محمود 002696  .63

 22/12/2015 مقداد فلٌح حسن خلف 003567  .64

 15/05/2013 عمار جبار بوحً حمٌم 000983  .65

 28/05/2013 شم قاسم محمدحال ها 001024  .66

 23/03/2014 رنا علً رسن سكر 001567  .67

 22/05/2014 اسامه منصور حسٌن 001839  .68

69.  003041 
نجم الدٌن محمد علً عبد 

 الرحمن
08/06/2015 

 21/12/2015 علٌاء نجم عبد علً عمران 003556  .70

 16/04/2015 احمد فاخر حمٌد مشحوت 002831  .71

 28/03/2016 افظرونق هاشم علً ح 003888  .72

73.  001347 
عبد االله عبد غدٌر صالح 

 الفرطوسً
07/12/2013 

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A2)قائمة بأمساء املسجلني للمجمع 

مرت مربع (100)وملساحة ( 10)املرقمة 

 يف 24/5/2016 موعد استالم الباجات يوم الجالثاء

موقع بسماية 



تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 23/06/2013 هادي حسٌن عباس 001094  .74

75.  001395 
عالء باقر عباس حسٌن 

 الموسوي
08/01/2014 

 18/11/2014 طالب عبٌد سلمان عبٌد 002187  .76

 05/01/2015 علً عبدالكرٌم ثابت ٌونس 002330  .77

 24/01/2016 ع الدفاعًعلً مهدي سب 003628  .78

 23/02/2016 زمن مهدي حسن زركوش 003683  .79

 13/01/2013 حسن كاظم محمد 000686  .80

 05/03/2013 صفاء نمٌر نجم مكً 000886  .81

 17/03/2016 منال مهدي صاحب حسن 003856  .82

 05/01/2016 مائدة مهدي ناصر حسون 003600  .83

 11/02/2016 علً احمد لعٌبً مهودر 003647  .84

 04/10/2015 بشٌر غنً خضٌر عباس 003414  .85

 22/02/2016 شهد عادل عبد الهادي الجعٌفر 003672  .86

87.  001360 
شٌماء عبد الحسٌن ٌوسف 

 مطٌلب
09/12/2013 

 27/04/2015 غاده فائق جسام محمد 002894  .88

 04/05/2015 احمد محمد جعفر محمد وجٌه 002937  .89

 28/02/2016 نورس مصطفى حامد فرٌد 003742  .90

 11/02/2016 الهام سوار احمد مصطفى 003646  .91

 14/02/2016 سمر عادل عبد الحمٌد 003649  .92

 07/03/2016 حسٌن ابن هاشم مهدي ناصر 003782  .93

 25/02/2016 محمد طالب محمود جاسم 003736  .94

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


