
 

 

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 27/03/2016 ولٌد حمد شرقً عبد 003886  .1

 18/12/2012 سلمان نجم عبدهللا دوش 000658  .2

3.  000629 
مؤٌد عبد المجٌد اسكندر 

 حسٌن
09/11/2012 

 15/03/2016 امال محسن جهلول نجم 003845  .4

5.  000690 
مً عبد السالم عبد االمٌر 

 عباس
14/01/2013 

 16/07/2013 زٌنات محمد شاكر محمد 001163  .6

 16/01/2014 دٌار حمودي كرٌم حلو عباده 001416  .7

 29/01/2014 باسم عبد الصاحب محسن 001443  .8

 03/02/2014 حامد كاظم محمد شرٌف 001454  .9

 24/08/2012 مهى موسى حسن ابو الحسن 000558  .10

11.  000569 
مرتضى نعمه محمد محٌل 

 الركابً
11/09/2012 

12.  000567 
روح هللا نعمه محمد محًٌ 

 الركابً
11/09/2012 

 04/09/2012 محمد صابر اسماعٌل عبدهللا 000552  .13

 23/07/2013 خلف هللا محمود الزم 001178  .14

15.  001206 
حسٌن عبد الوهاب موسى 

 حسٌن
14/08/2013 

 10/02/2014 فاتن غازي غلٌم محمد 001474  .16

 23/02/2014 اخالص حسٌن غنً مصلح 001489  .17

 27/02/2014 هناء حسانً باقر حسن 001502  .18

 15/03/2015 علً حسون حمادي عبدهللا 002672  .19

 26/08/2012 احمد حاتم احمد كرٌم 000516  .20

 06/08/2012 مصطفى اٌاد مظهر عبد النبً 000471  .21

 31/07/2012 شذى عباس علً حسن 000452  .22

 27/05/2013 نداء خضٌر جبار حسٌن 001018  .23

 22/10/2013 هبه رؤوف امٌن صادق 001302  .24

 06/03/2014 حٌاة محمد علً مهدي عبود 001519  .25

 06/03/2014 واثق ابراهٌم عبدالكاظم ظاهر 001523  .26

 10/03/2014 عدي عدنان ٌاس عمران 001529  .27

 17/06/2012 هشام سلمان كرٌم عبدهللا 000135  .28

 23/07/2012 زٌنب كاظم حمود خلف 000417  .29

 17/07/2012 عمار سعدون سلمان مهدي 000374  .30

 16/07/2012 احمد عبد االمٌر محمد علً 000365  .31

 28/01/2013 حسٌن فتحً حسٌن اظبٌح 000733  .32

 20/08/2013 علً حرمان اسماعٌل 000910  .33

 13/03/2014 حسٌن خضٌر عباس وسمً 001538  .34

35.  001546 
هٌفاء عبد الجبار محمود 

 جعفر
16/03/2014 

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 18/03/2014 بهاء اسماعٌل احمد 001558  .36

 19/06/2012 زٌنه عطٌة سعٌد 000156  .37

 11/07/2012 معن عدنان كامل عناد 000345  .38

 05/07/2012 سعد جعفر عزٌز بٌرم 000307  .39

 04/07/2012 بٌداء مجٌد حمٌد سلمان 000294  .40

 09/04/2013 سحراسماعٌل مطفى محمد 000915  .41

 09/05/2013 ب هٌكلحسٌن مشاري مدول 000960  .42

 24/03/2014 بٌان عبٌد عبد الحسٌن اسد 001576  .43

 31/03/2014 علً غضبان فرحان علً 001594  .44

 01/04/2014 قصً مزهر جبار محمد 001604  .45

46.  000491 
عباس جبوري نجم عبود 

 السعدي
12/08/2012 

 28/06/2012 مروان عبدهللا ٌونس محمد 000256  .47

 25/06/2012 مرزاثائر احمد حسن  000218  .48

 22/06/2012 سهٌل طه حمٌد علً 000197  .49

50.  001286 
سلمان محمد صادق احمد 

 محمد جواد
29/09/2013 

 17/02/2013 علً جواد محمود 000824  .51

 03/04/2014 االء محمد جبار حمادي شبوط 001610  .52

 09/04/2014 سامً ناجً حسن علً 001632  .53

 09/03/2016 هشام عواد راضً زهراو 003812  .54

 21/06/2012 زٌنه ناظم كرٌدي خلف 000186  .55

 20/06/2012 سلوى رشٌد اسد احمد 000175  .56

 19/06/2012 هند علً حسون حامد 000157  .57

 13/06/2012 منى صالح معتوق علً 000122  .58

59.  003760 
نظال عباس موسى عزٌز 

 الخالصً
01/03/2016 

60.  001002 
مهدي محمد صالح مهدي 

 الدجٌلً
22/05/2013 

 13/04/2014 سلٌم عادل سلٌم عساف 001640  .61

 15/04/2014 انعام عباس اسماعٌل علً 001648  .62

63.  001670 
فائده محمود علً مهدي 

 المهدي
23/04/2014 

 11/06/2012 ثابت حبٌب ككو كالن 000085  .64

 07/06/2012 علً محمد علً محمود 000043  .65

 05/06/2012 لٌلى توفٌق محمد عكلة 000012  .66

 29/05/2013 سمٌرة اعفاتً حامً شبٌب 001032  .67

 24/10/2013 فاضل عباس خضٌر حسٌن 001304  .68

 28/10/2013 صباح شاكر فرهود خنٌصر 001312  .69

 04/05/2014 علً كاظم فرطوس بادي 001685  .70

 07/05/2014 عماد كاظم شنٌشل علوان 001703  .71

 12/05/2014 محمد محسن محمد حسٌن 001714  .72

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A2)مجع قائمة بأمساء املسجلني للم

مرت مربع (140)وملساحة ( 12)املرقمة 

يف  26/5/2016خلميسموعد استالم الباجات يوم ا

موقع بسماية 



تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 07/07/2013 تسام محمد برهان اعطٌةاب 001138  .73

 15/01/2015 سامر فالح حسن جعفر 002367  .74

 22/10/2014 علً عزٌز علً حسٌن 002111  .75

 10/11/2013 رفل عبد الساده بدر 001326  .76

77.  001355 
حسٌن ضاوي علً عبد 

 الحسٌن
08/12/2013 

 13/06/2013 اٌمان كاظم عبد الحسٌن حسن 001064  .78

 14/05/2014 حمد نصٌف جاسمكٌفٌه م 001728  .79

80.  001835 
علً محمد عبد المحسن 

 مهدي
21/05/2014 

 22/05/2014 كفاح كرٌم اسماعٌل حسن 001838  .81

 20/02/2013 وهاب رزاق عبٌد شعالن 000835  .82

 10/02/2015 زٌد محمود محمد كاظم 002537  .83

 24/12/2014 النا لٌث قاسم ابراهٌم المدرس 002282  .84

 18/06/2013 محمد عباس حربهسالم  001077  .85

86.  001088 
ٌوسف جواد كاظم عبد 

 الحسٌن
20/06/2013 

 13/01/2013 منى عون جواد حسٌن 000685  .87

 26/05/2014 نادٌه مشعل منعم طعمه 001842  .88

 28/05/2014 علً مثنى سلسل صالح 001857  .89

 29/05/2014 سعاد علً جازع مضحً 001864  .90

 03/05/2015 علً زهٌر محمد عبود 002929  .91

 24/12/2014 اٌس لٌث قاسم ابراهٌم 002283  .92

 30/12/2014 نجٌه داود حرٌجه حبٌب 002318  .93

 04/03/2013 هناء مجٌد ساجت السوٌعدي 000848  .94

 28/03/2013 سعدون محسن سلمان سعٌد 000890  .95

 27/06/2013 فرٌد احمد رستم ولً 001109  .96

 04/06/2014 نضال داود سلمان خمٌس 001879  .97

 09/06/2014 ٌونس جاسم حسون كٌطان 001896  .98

 17/06/2014 نور قاسم صخً عوده 001908  .99

 18/06/2013 وفاء علً محمد صالح 001076  .100

 08/07/2013 مٌس ولٌد مجٌد صالح 001141  .101

 15/07/2013 محمود شاكر سلمان السٌد 001157  .102

 30/12/2013 صالح مهدي حمزه فاضل 001383  .103

104.  001180 
ر فائز عبد الكاظم ال عام

 ابراهٌم
24/07/2013 

105.  000758 
سعٌد عبدالمجٌد عبدعلً 

 محمود
03/02/2013 

 20/03/2016 اٌاد ناصر كاطع عبد الساده 003862  .106

 13/06/2012 ثامر شنٌن مطشر ثجٌل 000125  .107

 30/06/2013 مروه صبري جبار جاسم 001113  .108

 13/05/2013 نادٌة اكرم عطوان 000972  .109

 09/06/2013 سمٌره محمد كرٌم حسن 001051  .110

 29/07/2015 جلٌله موسى جلٌل الموسوي 003226  .111

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 16/12/2015 نور عبد الحسٌن دوحً 003540  .112

 03/07/2013 رائد محسن طاهر زبٌدي 001124  .113

114.  001365 
موفق حسن نعمه هادي 

 الكنانً
12/12/2013 

115.  001367 
محمد عبد الكرٌم رجب طاهر 

 المزٌدي
15/12/2013 

116.  003799 
حٌدر عبد الزهره جوحً 

 عبود
07/03/2016 

 25/08/2015 محمد حامد خلف المٌاح 003313  .117

 06/11/2013 غسان سامً شمخً جبر 001323  .118

119.  001348 
شٌماء عبد الهادي ملبس 

 مهدي الزٌدي
07/12/2013 

 19/06/2013 عزت راجً محمود سعٌد 001082  .120

 02/03/2016 مٌثم سمٌر جعفر محمد علً 003763  .121

 08/12/2013 نذٌر عزٌز حسٌن قدوري 001353  .122

 08/07/2013 حسٌن فالح حسن محمد 001140  .123

 29/12/2013 رٌم غانم قاسم محمد العساف 001376  .124

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


